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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Ζ εξγαζία απηή επηθεληξψλεηαη ζηε ζρεδίαζε ελφο πξνζαξκνζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

δηδαζθαιίαο, ην νπνίν ζπλδπάδεη ην αληηθείκελν ησλ καζεκαηηθψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε ην 

παηρλίδη. Ο καζεηήο έρεη ζθνπφ λα αλαδεηά δηάθνξα αληηθείκελα ζε δηάθνξεο ηνπνζεζίεο θαη λα 

δεκηνπξγεί ηηο δηθέο ηνπ ζπιινγέο αληηθεηκέλσλ. Γηα λα έρεη πξφζβαζε ζηηο δηάθνξεο ηνπνζεζίεο, πξέπεη 

λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηνπο αληίζηνηρνπο ράξηεο. Γηα λα απνθηήζεη ηνπο ράξηεο, πξέπεη λα καδεχεη 

ρξήκαηα ή αλεβάδεη ην επίπεδφ ηνπ. Όηαλ αλαθαιχπηεη ηελ χπαξμε ελφο αληηθεηκέλνπ ζε θάπνην ζεκείν 

κηαο ηνπνζεζίαο, θαιείηαη λα ιχζεη έλα απφ ηα πνιιά εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα νπνία 

βαζίδνληαη ζηηο ηέζζεξηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο (πξφζζεζε, αθαίξεζε, πνιιαπιαζηαζκφο, δηαίξεζε). Σν 

ζχζηεκα εληάζζεη θάζε ρξήζηε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν θαη πξνζαξκφδεη θάζε παηρλίδη ζην 
κνληέιν απηφ. Αλ έρεη αδπλακίεο ζε ζπγθεθξηκέλε αξηζκεηηθή πξάμε, ηφηε απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο λα 

θιεζεί λα αληηκεησπίζεη ηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε. Δπίζεο, ε εθαξκνγή ππνζηεξίδεη ηε δηάγλσζε ιαζψλ 

θαη πξνηείλεη ζην καζεηή λα δηαβάζεη ζχληνκα βνεζεηηθά καζήκαηα πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα 

ειαρηζηνπνηήζεη ηα ιάζε ζηα νπνία έρεη ππνπέζεη θαηά δηαζηήκαηα. εκεηψλεηαη φηη ε εθαξκνγή είλαη 

δηαδηθηπαθή, ζπλεπψο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα κελ μεθηλάεη πνηέ απφ ηελ αξρή ην παηρλίδη, ελψ ηα 

ζηαηηζηηθά ηνπ θαηαρσξνχληαη ζε βάζε δεδνκέλσλ. 

ABSTRACT 

This paper focuses on the design of an adoptive educational learning system, that combines the object of 

mathematics of primary school with game play. Student‟s goal is to search for various items on various 

places and create his own collections of items. To gain access on various places, he should have in his 

inventory the corresponding maps. To acquire these maps, he should collect money or raise his level. 

When he discovers the existence of an item on a specific point of a place, he has to solve one of many 

educational games that system has and they are based on the four numerical actions (adding, subtraction, 
multiplication, division). The system inserts  every user in a specific model and adapts every game on this 

model. If the student is weak in a specific numerical action, the possibilities to face this action are being 

raised. Furthermore, the system recognizes the student‟s types of mistakes and suggests corresponding 

lessons to be read so that he can reduce the possibility to make the same mistakes again. It is marked that 

the application can be accessed in internet, so the student never plays the game from the beginning and 

his statistics are being saved in a database system. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πινπνηήζεθε έλα εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη, ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε 

καζεηέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ην νπνίν έρεη ζθνπφ ηελ εμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ησλ 

καζεκαηηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πξάμεηο ηεο πξφζζεζεο, αθαίξεζεο, πνιιαπιαζηαζκνχ θαη 

δηαίξεζεο. 

Ζ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο γίλεηαη κέζα απφ ην δηαδίθηπν. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε 

server side γιψζζα PHP, ε βάζε δεδνκέλσλ MySQL θαη ε γιψζζα Actionscript 2.0 κέζα απφ ην 

πεξηβάιινλ πνπ παξέρεη ε εκπνξηθή εθαξκνγή Flash CS3. 

Ζ απεηθφληζε ηεο εθαξκνγήο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζειίδεο PHP ζε ζπλδπαζκφ κε γιψζζα 

HTML θαη Cascading Style Sheets (CSS). 

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θ. Μαξία Βίξβνπ γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ επφπηεπζή 

ηεο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο κειέηεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ην Γηεπζπληή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) «Πξνεγκέλα 

πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» θαη Καζεγεηή θ. Γεψξγην Σζηρξηληδή πνπ έθαλε δεθηή ηελ αίηεζή κνπ λα 

εληαρζψ ζην ΠΜ «Πξνεγκέλα πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» θαη κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα απνθηήζσ 
λέεο γλψζεηο, ηηο νπνίεο ζεσξψ πνιχ ελδηαθέξνπζεο θαη απνηεινχλ πξνζσπηθφ θίλεηξν γηα λα ζπλερίζσ 

λα αζρνινχκαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο Πιεξνθνξηθήο.  
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1 ΕΙΑΓΨΓΗ 

1.1 Σο πλαίσιο ανάπτυξης της εφαρμογής 

ήκεξα, ε επαθή ησλ αλζξψπσλ κε ηνλ παγθφζκην ηζηφ είλαη ζπρλφηαηε θαζηζηψληαο ηνλ αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο δσήο καο. Καζεκεξηλψο, νη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν κε ζθνπφ ηελ αλάγλσζε 

άξζξσλ θαη πιεξνθνξίαο, ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κε άιινπο ρξήζηεο, ηεο αλαδήηεζεο 

πξνγξακκάησλ, αθφκα θαη ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ειεθηξνληθά παηρλίδηα. ε απηφ ζπληειεί ε ζπλερψο 

απμαλφκελε ηαρχηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ επηηξέπνπλ 
ζην ρξήζηε λα αζρνιεζεί κε ηα παξαπάλσ, απιά πιεθηξνινγψληαο ηε δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο πνπ 

επηζπκεί. 

Σν κεγάιν εχξνο ησλ εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα πξαγκαηνπνηείηαη ε ρξήζε 

ηνπ απφ ρξήζηεο δηάθνξσλ ειηθηψλ. Οη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία έρνπλ πνηθίινπο ηξφπνπο ελαζρφιεζεο, 

ελψ ηα κηθξά παηδηά γλσξίδνπλ θαη καζαίλνπλ ηνλ ππνινγηζηή, θπξίσο, κέζα απφ ηα δηαδηθηπαθά 

παηρλίδηα. 

Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δσήο καο. Έξεπλεο έρνπλ 

δείμεη φηη ζηελ πιεηνςεθία ησλ αγνξηψλ αξέζεη λα αζρνινχληαη κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα (Lawry et 

al., 1995), ελψ ηα θνξίηζηα πνπ αζρνινχληαη είλαη ζαθψο ιηγφηεξα (Inkpen et al., 1994). Σν ελδηαθέξνλ 

ησλ θνξηηζηψλ γηα ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα απμάλεηαη φηαλ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγαζηνχλ 

κεηαμχ ηνπο (Inkpen, 1994, Inkpen et al., 1995). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ηα παηρλίδηα εθαξκφδνληαη ζπρλά θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο (Virvou 

2005). Ζ αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ζε απηά είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Ζ αληαπφθξηζε απηή νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη ηα παηρλίδηα έρνπλ ηε δχλακε λα παξαθηλνχλ ηνπο λένπο λα αζρνινχληαη κε απηά, θάηη 

πνπ δχζθνια επηηπγράλεηαη κε ηνλ θιαζηθφ ηξφπν εθπαίδεπζεο. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα παηρλίδηα 

πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο ην αίζζεκα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο πεξηέξγεηαο κε απνηέιεζκα εθείλνη λα 

γνεηεχνληαη θαη ε ελαζρφιεζή ηνπο κε απηά λα είλαη ηδηαίηεξα επράξηζηε. 

Σα εθπαηδεπηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ινγηθήο θαη ηελ 

απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη γλψζεο κε έλαλ επράξηζην ηξφπν. Σν ππφβαζξφ ηνπο εκπεξηέρεη θνκκάηηα 

γλψζεο ηα νπνία νη ρξήζηεο πξέπεη λα εθαξκφζνπλ ψζηε λα πινπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη απφ 

ην εθάζηνηε παηρλίδη. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ απηψλ απνηειεί ηελ θπξηφηεξε πεγή θηλήηξνπ γηα 

ηνπο ρξήζηεο λα δνθηκάζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, λα ηηο αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ αιιά θαη λα κάζνπλ 

πξάγκαηα πνπ δε γλσξίδνπλ. Καη φια απηά ηα πξάηηνπλ ελψ ηαπηφρξνλα δηαζθεδάδνπλ. 

Σα πιενλεθηήκαηά ηνπο είλαη ε αλεμαξηεζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο φζνλ αθνξά ζην 

ρξφλν θαη ηνλ ηφπν πνπ δηεμάγεηαη θαη ε εχθνιε πξφζβαζε ησλ καζεηψλ ζε απηά. Παξφια ηα 

πιενλεθηήκαηά ηνπο θαη ην πιήζνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ πνπ ππάξρνπλ, ε πιεηνςεθία ηνπο 

ζηεξείηαη ηεο αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο θαη ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή. 

Ζ πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο αλάγθεο θαη ην γλσζηηθφ επίπεδν ηνπ εθάζηνηε καζεηή απνηειεί 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ δήηεκα, αθνχ ηα ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο απφ απφζηαζε ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

δηάθνξεο νκάδεο καζεηψλ θαη ζε θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο δελ ππάξρεη δηαζέζηκνο δάζθαινο γηα λα 

βνεζήζεη ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο. 

Ζ αλάγθε γηα πξνζαξκνζηηθφηεηα ψζεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα έλα κεγάιν αξηζκφ εξεπλεηηθψλ 

νκάδσλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθνχ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ πξνζαξκφδεηαη 

ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή. Καηά ζπλέπεηα, ζήκεξα ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο πξνζαξκνζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ δηδαζθαιίαο πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. 

Ζ ππνθαηεγνξία, φκσο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ εμαθνινπζεί λα ζηεξείηαη 

δπλαηφηεηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο είλαη εθείλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί 

πξφζθνξν έδαθνο γηα εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ζθνπφο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο δηαδηθηπαθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ ην νπνίν πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο θαη γλψζεηο ηνπ εθάζηνηε καζεηή. Σν 
καζεηηθφ αληηθείκελν ηεο εθαξκνγήο είλαη ηα καζεκαηηθά δεκνηηθνχ, σζηφζν είλαη θαηά ηέηνην ηξφπν 

πινπνηεκέλε ψζηε λα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα αιιάμεη ή λα πξνζηεζεί άιιν καζεηηθφ αληηθείκελν 

ζην κέιινλ. 
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2 ΦΕΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

Μία κηθξή αλαδήηεζε γηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ζην δηαδίθηπν ζα θέξεη ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε πνιιέο 

θαη δηάθνξεο επηινγέο. Απφ ηζηνζειίδεο πνπ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα εγθαηαζηήζεη 

θάπνην παηρλίδη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ κέρξη θαη ηζηνζειίδεο νη νπνίεο ηνπ επηηξέπνπλ λα αζρνιεζεί κε ην 

παηρλίδη απεπζείαο απφ ην θπιινκεηξεηή ηνπ. Οη ηειεπηαίεο έρνπλ ηδηαίηεξε δήηεζε αθνχ ν ρξήζηεο 

κπνξεί εχθνια θαη γξήγνξα λα αζρνιεζεί κε ην παηρλίδη ρσξίο λα απαηηείηαη θάπνηα ηδηαίηεξε δηαδηθαζία 

πξνεγνπκέλσο. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, ηδηαίηεξα γηα ηνπο καζεηέο κηθξφηεξεο ειηθίαο, πνπ δελ είλαη 

αθφκα ηφζν εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ. 

2.1 Ιστοσελίδα ptyxiouxos.net 

2.1.1 Εισαγωγή 

Ζ ηζηνζειίδα www.ptyxiouxos.net είλαη ε 1ε επηινγή ζηε ζεηξά θαηάηαμεο απνηειεζκάησλ φηαλ 
πξαγκαηνπνηείηαη αλαδήηεζε γηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα κέζα απφ ηε κεραλή αλαδήηεζεο ηεο Google. Ζ 

ηζηνζειίδα είλαη πινπνηεκέλε απφ εθπαηδεπηηθφ Πιεξνθνξηθήο θαη παξέρεη κία ζεηξά απφ εθπαηδεπηηθά 

παηρλίδηα ζηα νπνία νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κάζνπλ κέξνο ηεο ζρνιηθήο ηνπο χιεο παίδνληαο. 

Σν βαζηθφ παηρλίδη ηεο ηζηνζειίδαο είλαη ην ιεγφκελν «Πνηνο ζέιεη λα γίλεη Πηπρηνχρνο», ην 

νπνίν βαζίδεηαη ζην ηειενπηηθφ παηρλίδη «Πνηνο ζέιεη λα γίλεη εθαηνκκπξηνχρνο». Ζ βαζηθή ηνπο 

δηαθνξά είλαη φηη ν «Πηπρηνχρνο» πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ πξνέξρνληαη κφλν απφ ηε ζρνιηθή χιε. 
ηεξηδφκελνη ζην ζθεπηηθφ «κάζεζε κέζα απφ ην παηρλίδη» νη δεκηνπξγνί παξαηήξεζαλ φηη νη καζεηέο, 

παίδνληαο ην δηαδηθηπαθφ παηρλίδη ηνπ «Πηπρηνχρνπ» απνθηνχζαλ εχθνια θαη γξήγνξα γλψζεηο πνπ, ππφ 

άιιεο ζπλζήθεο, ζα απαηηνχζαλ κεγαιχηεξν θφπν θαη πεξηζζφηεξν ρξφλν. 

 

 
 
Δηθόλα 2-1: Τν παηρλίδη «Πνηνο ζέιεη λα γίλεη Πηπρηνύρνο» 
 

Δθηφο, φκσο, απφ ην παηρλίδη «Πηπρηνχρνο» πνπ απνηειεί ην θχξην παηρλίδη, ε ηζηνζειίδα είλαη 

εκπινπηηζκέλε θαη κε άιια παηρλίδηα, φπσο ε Κξεκάια, ε Πηπρηνχπνιε, νη Γξακκαηνεηζβνιείο θαη ν 

Αζηπλφκνο Μπέθαο, ζην νπνίν πξνζπαζείο λα βξεηο ηνλ χπνπην απαληψληαο ζε εξσηήζεηο Γεσγξαθίαο 

θαη Ηζηνξίαο. 

 

http://www.ptyxiouxos.net/
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Δηθόλα 2-2: Τν παηρλίδη «Αζηπλόκνο Μπέθαο» 

2.1.2 τοιχεία εφαρμογής 

Έλα ζεηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ παηρληδηψλ ηεο ηζηνζειίδαο πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο απφ 

δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην θαη, κάιηζηα, απφ δηαθνξεηηθά 

καζεηηθά αληηθείκελα, φπσο Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Υεκεία, Ηζηνξία, Νέα Διιεληθά θαη άιια. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα δνθηκάζεη ηηο γλψζεηο ηνπ ζε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο 

ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Γεχηεξν ζεκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνχ γηα θάζε καζεηή, 

κε απνηέιεζκα εθείλνο λα απνθηά απηνκάησο επηπιένλ πξνλφκηα. Σν θπξηφηεξν απφ απηά είλαη ε 

θαηαρψξεζε ηεο βαζκνινγίαο ηνπ ζε θάζε παηρλίδη μερσξηζηά. Τπάξρεη πίλαθαο κε ηνπο θαιχηεξνπο 

παίθηεο, γεγνλφο πνπ απφ κφλν ηνπ θαζίζηαηαη θίλεηξν γηα ελαζρφιεζε κε ηα παηρλίδηα ηεο ηζηνζειίδαο, 

ελψ παξάιιεια γελλάηαη ην αίζζεκα ηνπ πγηνχο ζπλαγσληζκνχ αλάκεζα ζηνπο παίθηεο. 

Έλα ηειεπηαίν ζηνηρείν, φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ φκσο απφ ηα δχν πξνεγνχκελα, απνηειεί ε 

δπλαηφηεηα πξνζζήθεο εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο ηζηνζειίδαο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, πνιινί εθπαηδεπηηθνί θαη φρη κφλν, δεκηνπξγνχλ ηνλ πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ ηνπο ζηελ 

ηζηνζειίδα θαη θαηαρσξνχλ ηηο δηθέο ηνπο εξσηήζεηο κε αληίζηνηρεο ζσζηέο αιιά θαη ιαλζαζκέλεο 

απαληήζεηο γηα ηελ πεξίπησζε παηρληδηψλ κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. Οη θαηαρσξήζεηο πεξλάλε 

απφ δηαδηθαζία έγθξηζεο απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο εθαξκνγήο θαη αλ ε έγθξηζε είλαη επηηπρήο, 

ελζσκαηψλνληαη ζηα δηάθνξα παηρλίδηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε ζρνιηθή χιε εκπινπηίδεηαη, 

δεκηνπξγείηαη κεγάιε πνηθηιία εξσηήζεσλ θαη ν καζεηήο βξίζθεηαη αληηκέησπνο ζε λέεο πξνζθιήζεηο 

θαη δνθηκαζίεο ησλ γλψζεσλ ηνπ. 

Σν ζηνηρείν πνπ ιείπεη απφ ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ηεο ηζηνζειίδαο, είλαη ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπο ζην επίπεδν γλψζεσλ ηνπ καζεηή. Οη εθπαηδεπηηθέο εξσηήζεηο ησλ παηρληδηψλ 

ηίζεληαη κε ηπραία ζεηξά, ελψ δε ιακβάλεηαη ππφςε πφζν θαιφο είλαη έλαο καζεηήο ζην εθάζηνηε 

παηρλίδη. Δθηφο απφ ηα πξνεγνχκελα, ε εθαξκνγή δελ πεξηέρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κνληέινπ 

καζεηή. Γελ ππάξρνπλ επηινγέο ηεο εθαξκνγήο πξνο ην καζεηή λα θαηαρσξήζεη ην επίπεδν γλψζεψλ ηνπ 

ζε θάζε κάζεκα, ψζηε νη εξσηήζεηο πνπ ζα απεπζχλνληαη ζε εθείλνλ, λα έρνπλ ην αληίζηνηρν επίπεδν 

δπζθνιίαο. Δπνκέλσο, εθηφο απφ ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα, ην ζχζηεκα δελ παξέρεη θαη κνληεινπνίεζε 

ησλ ρξεζηψλ. 
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Γεληθφηεξα, ην project ptyxiouxos.net  παξέρεη ζεκαληηθή πνηθηιία παηρληδηψλ θαη καζεηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, κε απνηέιεζκα λα απνηειεί θαζεκεξηλφο πξννξηζκφο γηα πνιινχο ρξήζηεο θαη καζεηέο. 

2.2 Ιστοσελίδα www.games.gr 

2.2.1 Εισαγωγή 

Ζ ηζηνζειίδα www.games.gr πεξηέρεη ρηιηάδεο δηαδηθηπαθά παηρλίδηα, ηα νπνία αλήθνπλ ζε δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο. Μία απφ ηηο πνιιέο θαηεγνξίεο πνπ δηαζέηεη, είλαη θαη εθείλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ, 

ηα νπνία είλαη πινπνηεκέλα ζε ηερλνινγία flash. Σα καζεηηθά αληηθείκελα ζηα νπνία εμεηάδεηαη έλαο 

ρξήζηεο πνηθίινπλ αλάινγα κε ην παηρλίδη. Τπάξρνπλ παηρλίδηα πνπ ζπλδένληαη κε αξηζκεηηθή, 

αιθάβεην, αζθήζεηο ζπιιαβηζκνχ θαη άιια. Όια ηα παηρλίδηα είλαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Δλδεηθηηθά, 

αλαθέξνπκε ηα Batter's Up Base Ball Math - Addition Edition, Europe Map θαη Word Burst. 

2.2.2 Batter's Up Base Ball Math - Addition Edition 

Σν εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν ηνπ παηρληδηνχ Batter's Up Base Ball Math - Addition Edition είλαη ε 

πξφζζεζε. Σν παηρλίδη αθνξά έλαλ αγψλα baseball. Ο ρξήζηεο επηιέγεη πνηα ελέξγεηα επηζπκεί λα γίλεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ελέξγεηα πνπ επηιέγεη, θαιείηαη λα ιχζεη κία 

πξάμε πξφζζεζεο, επηιέγνληαο ην ζσζηφ απνηέιεζκα απφ ηηο δηάθνξεο επηινγέο πνπ ηνπ δίλνληαη. Ζ 

ελέξγεηα πνπ επηιέγεη λα θάλεη ζηνλ αγψλα έρεη άκεζν αληίθηππν ζην επίπεδν δπζθνιίαο ηεο πξάμεο ηεο 

πξφζζεζεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ επηιέμεη έλα απιφ ρηχπεκα ηεο κπάιαο, εμεηάδεηαη ζηελ πξφζζεζε 

κνλνςήθησλ αξηζκψλ. Αλ επηιέγεη λα θάλεη home run, δειαδή λα πεηχρεη ην κπαιάθη κε ηέηνηα δχλακε 

ψζηε απηφ λα θαηαιήμεη ζηελ εμέδξα, εμεηάδεηαη ζηελ πξφζζεζε αξηζκψλ κε ηξία ςεθία. Ζ ζεηξά ησλ 
εξσηήζεσλ είλαη ηπραία ελψ δελ ππάξρεη κνληεινπνίεζε καζεηή θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα. 

 

 
 
Δηθόλα 2-3: Τν εθπαηδεπηηθό παηρλίδη «Batter's Up Base Ball Math», ην νπνίν ζπλδπάδεη αγώλα 
baseball κε πξόζζεζε αξηζκώλ 
 
 
 

http://www.games.gr/
http://www.games.gr/
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2.2.3 Europe Map 

Σν παηρλίδη «Europe Map» αθνξά ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο. Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη ην ράξηε κίαο 
επξσπατθήο ρψξαο θαη θαιεί ην ρξήζηε λα ηνλ κεηαθέξεη ζηε ζσζηή ηνπνζεζία ηνπ ράξηε ηεο Δπξψπεο. 

ε θάζε απάληεζε, ππνινγίδεηαη ν αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ. ε θάζε 

ιαλζαζκέλε απάληεζε, εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ε δηαθνξά ζε ρηιηφκεηξα ηεο απφζηαζεο ηνπ ζεκείνπ 

πνπ έβαιε ν ρξήζηεο ηε ρψξα απφ ην πξαγκαηηθφ ζεκείν ζην νπνίν βξίζθεηαη. Ζ εθαξκνγή δε 

δεκηνπξγεί κνληέιν ρξήζηε, επνκέλσο δελ ππάξρεη θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα. 

 

 
 
Δηθόλα 2-4: Τν εθπαηδεπηηθό παηρλίδη «Europe Map» 

2.2.4 Word Burst 

Ζ βαζηθή νζφλε ηνπ παηρληδηνχ «Word Burst» πεξηιακβάλεη έλα πίλαθα κε δηάθνξα γξάκκαηα απφ ην 

αγγιηθφ αιθάβεην. θνπφο ηνπ ρξήζηε είλαη λα επηιέμεη θάπνηα απφ ηα δηαζέζηκα γξάκκαηα θαη λα 

δεκηνπξγήζεη κία ιέμε. Κάζε θνξά πνπ ην πεηπραίλεη απηφ, ηα γξάκκαηα πνπ επέιεμε εμαθαλίδνληαη απφ 

ηνλ πίλαθα θαη ηε ζέζε ηνπο παίξλνπλ άιια ηπραία γξάκκαηα. Παξάιιεια, ππάξρεη ρξνλφκεηξν, ζην 

νπνίν ν ρξφλνο απμάλεηαη θαηά ιίγα δεπηεξφιεπηα ζε θάζε δεκηνπξγία ιέμεο. θνπφο ηνπ παηρληδηνχ 

είλαη ε δεκηνπξγία φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ιέμεσλ πξηλ ηειεηψζεη ν ρξφλνο. Οη πφληνη πνπ θεξδίδεη 

ν παίθηεο απμάλνληαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ιέμεσλ αιιά θαη ηνλ αξηζκφ ησλ γξακκάησλ απφ ηα 

νπνία απνηειείηαη ε θάζε κία. ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη, επίζεο, απνπζηάδεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

κνληέινπ ρξήζηε θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο. 
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Δηθόλα 2-5: Τν εθπαηδεπηηθό παηρλίδη «Word Burst» 

2.3 Εφαρμογές facebook - Treasure Madness 

2.3.1 Εισαγωγή 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηζηνζειίδα facebook 

(http://www.facebook.com). Σν facebook απνηειεί ζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο κέζα απφ ηελ νπνία νη 

ρξήζηεο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, πξαγκαηνπνηνχλ γλσξηκίεο, δηαθεκίδνπλ ζειίδεο θαη πξντφληα ηνπο 

θαη άιια. Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ facebook είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ζηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο εθαξκνγέο θαη λα ηηο ελζσκαηψζνπλ ζηελ 

ηζηνζειίδα, θαζηζηψληαο ηεο γξήγνξα θαη εχθνια πξνζβάζηκεο ζε ρηιηάδεο ρξήζηεο. Οη εθαξκνγέο 

κπνξεί λα είλαη απφ απιά θνπίδ κέρξη θαη νινθιεξσκέλα παηρλίδηα. 

2.3.2 Σο παιχνίδι «Treasure Madness» 

Έλα απφ ηα παηρλίδηα πνπ ππάξρνπλ ζηηο εθαξκνγέο ηνπ facebook είλαη ην «Treasure Madness». θνπφο 

ηνπ παίθηε είλαη λα κεηαβαίλεη ζε δηάθνξα λεζηά θαη λα ζθάβεη κε ζηφρν λα αλαθαιχςεη ρακέλνπο 

ζεζαπξνχο. Κάζε θνξά πνπ ζθάβεη ζε θάπνην ζεκείν ην νπνίν πεξηέρεη ζεζαπξφ, παίδεη θάπνην κηθξφ 

παηρλίδη. ε φια ηα παηρλίδηα ν παίθηεο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ην ρξφλν. Αλ βγεη ληθεηήο απφ ηε 

κνλνκαρία απηή, ηφηε παίξλεη ην ζεζαπξφ πνπ βξηζθφηαλ ζην ζεκείν πνπ έζθαςε, δηαθνξεηηθά παίδεη ην 
παηρλίδη απφ ηελ αξρή. 

 

http://www.facebook.com/
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Δηθόλα 2-6: Ο ράξηεο αλαδήηεζεο ζεζαπξνύ ζην παηρλίδη «Treasure Madness» 

 

 

 
 
Δηθόλα 2-7: Έλα από ηα πνιιά κηθξά παηρλίδηα πνπ έρεη ην «Treasure Madness» 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη δελ αλήθεη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, σζηφζν πξαγκαηνπνηείηαη αλαθνξά ζε 

απηφ γηα δχν ιφγνπο. Πξψηνλ, είλαη έλα πξνζαξκνζηηθφ παηρλίδη. Όηαλ ν παίθηεο θεξδίδεη θάπνην απφ ηα 

κηθξά παηρλίδηα, απνθηά πεξηζζφηεξε εκπεηξία,  παίξλεη βαζκνχο θαη αλεβαίλεη επίπεδν. Κάζε θνξά πνπ 
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αλεβαίλεη επίπεδν ζε θάπνην παηρλίδη, ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα θιεζεί λα παίμεη πάιη ην ίδην, ν βαζκφο 

δπζθνιίαο απμάλεηαη. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί ν ρξφλνο κέζα ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα δηεθπεξαηψζεη ην 

ζηφρν ηνπ, λα είλαη κηθξφηεξνο. Δπνκέλσο, ζην «Treasure Madness» ζπλαληάηαη έληνλα ην ζηνηρείν ηεο 
πξνζαξκνζηηθφηεηαο. 

Απφ ην ζηνηρείν απηφ, πξνθχπηεη θαη ν δεχηεξνο ιφγνο αλαθνξάο ζην παηρλίδη απηφ. Ζ ηδέα ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο βαζίδεηαη ζην «Treasure Madness» κε ηε δηαθνξά φηη ν παίθηεο δελ 

ςάρλεη λεζηά αιιά δηάθνξεο ηνπνζεζίεο, ελψ ηα παηρλίδηα, πνπ θαιείηαη λα παίμεη, είλαη εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερφκελνπ θαη εκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο. 

2.4 υγκριτικός Πίνακας Φαρακτηριστικών 

Θα κπνξνχζε λα γίλεη αλαθνξά ζε πνιιά αθφκα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην 

δηαδίθηπν, σζηφζν θαηαιήμακε ζηα παξαπάλσ δηφηη έρνπλ κεγάιε επηζθεςηκφηεηα κε απνηέιεζκα λα 

είλαη ςειά ζηε ιίζηα απνηειεζκάησλ ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο ηεο google, ελψ ην Treasure Madness, αλ 
θαη δελ είλαη εθπαηδεπηηθφ, είλαη έλα πξνζαξκνζηηθφ παηρλίδη, πάλσ ζην νπνίν βαζίζηεθε ε ηδέα ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

παηρληδηψλ πνπ αλαθέξακε. 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ\Παηρλίδη Πνηνο ζέιεη 

λα γίλεη 

Πηπρηνύρνο 

Αζηπλόκνο 

Μπέθαο 

Batter's Up 

Base Ball 

Math 

Europe 

 Map 

Word 

Burst 

Treasure 

Madness 

Δθπαηδεπηηθό Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη Όρη 

Δθπαηδεπηηθό 

αληηθείκελν 

Μαζεκαηηθά, 

Ηζηνξία, 

Φπζηθή, 

Υεκεία, 

Βηνινγία, 

Νέα 

Διιεληθά 

θ.α. 

Γεσγξαθία, 

Ηζηνξία 

Μαζεκαηηθά Γεσγξαθία Αγγιηθφ 

ιεμηιφγην 

- 

Γιώζζα πινπνίεζεο Asp.Net, 

HTML, 

Javascript 

Asp.Net, 

HTML, 

Javascript 

Actionscript 

(Flash) 

Actionscript 

(Flash) 

Actionscript 

(Flash) 

Actionscript 

(Flash) 

Μνληεινπνίεζε 

ρξεζηώλ – 

Πξνζαξκνζηηθόηεηα 

Όρη Όρη Όρη Όρη Όρη Ναη 

 
Δηθόλα 2-8: Σπγθξηηηθόο πίλαθαο ραξαθηεξηζηηθώλ 
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3 ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΑΙΣΗΕΨΝ 

3.1 Εισαγωγή 

Έλαο νξηζκφο ηεο παξνχζαο εθαξκνγήο είλαη φηη απνηειεί έλα δηαδηθηπαθφ εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη πνπ 

ζηφρν έρεη λα εμαζθεί ην καζεηή δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο θαη λα πξνζαξκφδεηαη 

αλάινγα κε ηηο γλψζεηο ηνπ ή ηπρφλ δπζθνιίεο πνπ εθείλνο ζπλαληά. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν ζθνπφο ηνπ παίθηε είλαη λα αλαδεηά δηάθνξα αληηθείκελα ζε δηάθνξεο 

ηνπνζεζίεο. Κάζε θνξά πνπ πξαγκαηνπνηεί κηα αλαδήηεζε, αλεβαίλεη ν δείθηεο εκπεηξίαο ηνπ αιιά 

ηαπηφρξνλα κεηψλεηαη ε ελέξγεηά ηνπ θαη πξέπεη είηε λα θάεη θάηη γηα λα ηελ απμήζεη είηε λα πεξηκέλεη λα 

κεζνιαβήζεη θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα μεθνχξαζεο. Ζ ζπλερήο αχμεζε εκπεηξίαο έρεη σο απνηέιεζκα λα 

αλεβαίλεη ην επίπεδν ηνπ ρξήζηε θαη, απηνκάησο, λα απνθηά πξφζβαζε ζε λέεο ηνπνζεζίεο θαη λα 

πξαγκαηνπνηεί λέεο αλαδεηήζεηο. Ζ αλαδήηεζε ζε θάπνην ζεκείν έρεη ηα εμήο ηέζζεξα πηζαλά 

απνηειέζκαηα: 

 Ο ρξήζηεο δελ αλαθαιχπηεη θάηη. 

 Ο ρξήζηεο αλαθαιχπηεη ρξήκαηα. Σα ρξήκαηα κπνξνχλ λα ηνλ βνεζήζνπλ λα αγνξάζεη λένπο 

ράξηεο, νη νπνίνη είλαη απαξαίηεηνη γηα λα ςάμεη ζηηο αληίζηνηρεο ηνπνζεζίεο. 

 Ο ρξήζηεο αλαθαιχπηεη θαγεηά. Αλ ε ελέξγεηά ηνπ είλαη κεησκέλε, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηα θαγεηά γηα λα ηελ απμήζεη ή λα ηα απνζεθεχζεη γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζε άιιν ρξνληθφ 

ζεκείν πνπ επηζπκεί. 

 Ο ρξήζηεο αλαθαιχπηεη φηη ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν θξχβεηαη θάπνην αληηθείκελν. Γηα λα ην 

απνθηήζεη, ζα πξέπεη λα παίμεη έλα απφ ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ηεο εθαξκνγήο θαη λα 

θεξδίζεη. Σν παηρλίδη πνπ θαιείηαη λα ιχζεη είλαη ηπραίν, σζηφζν έρεη ηελ επηινγή λα ην αιιάμεη 

κε ηίκεκα, φκσο, ηε κείσζε ηεο ελέξγεηάο ηνπ.  

3.2 Σο πρότυπο Unified Modelling Language 

Σν πξψην βήκα ζηελ αλάπηπμε κίαο εθαξκνγήο είλαη λα πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζε γηα ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηελ εκβέιεηά ηεο. Θα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη ε εθαξκνγή έρεη νξηζηεί κε αξθεηή ζπλέπεηα θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα γίλεη ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζή ηεο. 

Σν πξφηππν Unified Modelling Language (Γιψζζα Μνληεινπνίεζεο UML) δεκηνπξγήζεθε γηα λα 

πεξηγξάθεη θαη λα ηεθκεξηψλεη αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφ γηα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

αληηθεηκελνζηξαθείο γιψζζεο, φπσο ε C++ θαη ε Java. ηελ πεξίπησζή καο έγηλε ρξήζε ηεο γιψζζαο 

PHP θαη ηεο Actionscript 2.0 πνπ είλαη αληηθεηκελνζηξαθείο γιψζζεο. Σν θχξην ζηνηρείν πνπ παξέρεη ε 

UML πξνθεηκέλνπ λα κνληεινπνηήζεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο είλαη νη πεξηπηψζεηο ρξήζεο 

(use cases). 

3.3 Διαγράμματα χρήσης 

Σα δηαγξάκκαηα ρξήζεο απνηεινχληαη απφ πεξηπηψζεηο ρξήζεο, δξάζηεο (actors) θαη ζρέζεηο ζπλάθεηα 
(relationships) κεηαμχ ησλ δξαζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν πξψην βήκα ζηελ αλάιπζε 

είλαη ν νξηζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο (δξαζηψλ) θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ αλακέλεηαη απφ θάζε δξάζηε. 

Δπφκελα βήκαηα είλαη ν νξηζκφο βαζηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηε κνξθή πεξηπηψζεσλ 

ρξήζεο, ε παξαγνληνπνίεζε θνηλψλ ζπκπεξηθνξψλ ζε λέεο ελνπνηεκέλεο πεξηπηψζεηο ρξήζεο, ε 

πινπνίεζε πεξηγξαθψλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο θαη, ηέινο, ε κνληεινπνίεζε ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο, 

δξαζηψλ θαη ζρέζεσλ κε ηε κνξθή δηαγξάκκαηνο ρξήζεο. 

3.4 Δράστες 

Οη δξάζηεο ηεο εθαξκνγήο είλαη νη εμήο: 
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 Δπηζθέπηεο: Υξήζηεο ηνπο δηαδηθηχνπ πνπ επηζθέπεηαη ηε ζειίδα. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη 

πιεξνθνξίεο θαη εηθφλεο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα θαηαιάβεη ην ζέκα ηεο εθαξκνγήο ή λα 

δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκφ πνπ ζα ηνπ δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα παίμεη ην παηρλίδη. 

 Χξήζηεο – παίθηεο: Υξήζηεο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκφ ζηελ ηζηνζειίδα θαη έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα παίμεη ην παηρλίδη. 

 Γηαρεηξηζηήο: Ο δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ξπζκίδεη δηάθνξεο παξακέηξνπο ηνπ 

παηρληδηνχ, ελψ κπνξεί λα ην επεθηείλεη πξνζζέηνληαο λέα αληηθείκελα θαη λέεο ηνπνζεζίεο ψζηε 

λα δηαηεξείηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ παίθηε ζε πςειά επίπεδα. 

3.5 Περιπτώσεις χρήσης 

Γηα λα νξηζηεί ε έλλνηα κηαο πεξίπησζεο ρξήζεο, πξέπεη πξψηα λα πεξηγξαθεί ηη είλαη έλα ζελάξην. Έλα 

ζελάξην είλαη ε αθνινπζία βεκάησλ πνπ πεξηγξάθνπλ κία αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε έλα ρξήζηε θαη 

έλα ζχζηεκα. Μία πεξίπησζε ρξήζεο είλαη έλα ζχλνιν ζελαξίσλ πνπ ζπλδένληαη κε έλα θνηλφ ζηφρν 

ρξήζηε (Fowler, 2003). 

Οη δξάζηεο ζπκβνιίδνληαη κε αλζξσπάθηα πνπ ελεξγνπνηνχλ ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο. Οη ηειεπηαίεο 

παξηζηάλνληαη ζαλ ειιείςεηο ζηα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο δξάζηεο θαη ηηο 

πεξηπηψζεηο ρξήζεο ζπκβνιίδνληαη κε κία γξακκή (ζρέζεηο επηθνηλσλίαο). Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

πεξηπηψζεσλ ρξήζεο θαηεγνξνπνηνχληαη σο εμήο: 

 ρέζε «επεθηείλεη» (extend): Μία πεξίπησζε ρξήζεο επεθηείλεη θάπνηα άιιε πξνζζέηνληαο 

επηπιένλ ελέξγεηεο ζηε γεληθή πεξίπησζε ρξήζεο. 

 ρέζε «πεξηιακβάλεη» (include): Μία πεξίπησζε ρξήζεο πεξηιακβάλεη ηε ζπκπεξηθνξά κίαο 

άιιεο. Γειαδή, αλ ε πεξίπησζε ρξήζεο Α πεξηιακβάλεη ηελ πεξίπησζε ρξήζεο Β, ηφηε γηα λα 

ελεξγνπνηεζεί ε Α, είλαη ππνρξεσηηθφ λα ελεξγνπνηεζεί θαη ε Β. 

 ρέζε «γεληθεχεη / εμεηδηθεχεη» (generalization / specialization): Μία πεξίπησζε ρξήζεο 

θιεξνλνκεί ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πεξηγξαθή κίαο άιιεο πεξίπησζεο ρξήζεο. 

Οη πεξηπηψζεηο ρξήζεο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην δξάζηε. Γηα ηνλ απιφ επηζθέπηε, φπσο αλαθέξζεθε, ε 

δπλαηφηεηα πνπ ηνπ παξέρεη ην ζχζηεκα, είλαη ε πξνβνιή πιεξνθνξίαο ζε κνξθή θεηκέλνπ θαη εηθφλαο 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην παηρλίδη αιιά θαη ε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ψζηε λα πάξεη κέξνο ζην παηρλίδη. 

Σν δηάγξακκα ρξήζεο ζην νπνίν κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κε δξάζtε 

ηνλ απιφ επηζθέπηε είλαη ην παξαθάησ: 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Παπαδεκεηξίνπ Σππξίδωλ 

Αλάπηπμε δηαδηθηπαθνύ εθπαηδεπηηθνύ παηρληδηνύ 

γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ καζεκαηηθώλ ζηελ Πξωηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

19 

 
 
Δηθόλα 3-1: Πεξηπηώζεηο ρξήζεο επηζθέπηε 

3.5.1 Δράστης: απλός επισκέπτης 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ1): Πξνβνιή πιεξνθνξίαο 

Κχξηνο ρξήζηεο: επηζθέπηεο 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο δηαβάδεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ή βιέπεη αληίζηνηρεο εηθφλεο 

Πξνυπνζέζεηο: 

 Κακία 

Μεηα-ζπλζήθεο: 

 Πξνβνιή θεηκέλνπ ή εηθφλσλ πνπ αθνξνχλ ην παηρλίδη. 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο επηζθέπηεο αλνίγεη ηελ ηζηνζειίδα ηεο εθαξκνγήο. 

 Γηαβάδεη ην θείκελν πνπ πξνβάιιεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ή θνηηάδεη αληίζηνηρεο εηθφλεο. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ2): Δγγξαθή ρξήζηε 

Κχξηνο ρξήζηεο: επηζθέπηεο 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη θφξκα δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνχ 

Πξνυπνζέζεηο: 

 Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη φια ηα ζηνηρεία ηεο θφξκαο. 

 Να είλαη δηαζέζηκν ην φλνκα πνπ ζα δειψζεη ν ρξήζηεο. 

Μεηα-ζπλζήθεο: 

 Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ηνπ ρξήζηε. 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο επηζθέπηεο ζπκπιεξψλεη θφξκα αίηεζεο εγγξαθήο 

 Σν ζχζηεκα δεκηνπξγεί λέν ινγαξηαζκφ κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαρψξεζε ν ρξήζηεο. 
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Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο δε ζπκπιήξσζε φια ηα ππνρξεσηηθά πεδία ηεο θφξκαο ή ππάξρεη ήδε ινγαξηαζκφο 
κε ην ίδην φλνκα ρξήζηε. 

 Ζ εθαξκνγή ελεκεξψλεη ην ρξήζηε ζρεηηθά κε ηα ζθάικαηα θαη ηνλ πξνηξέπεη λα ζπκπιεξψζεη 

πάιη ηε θφξκα εγγξαθήο. 

3.5.2 Δράστης: παίκτης 

ηελ πεξίπησζε απηή ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε πνιχ πεξηζζφηεξεο ελέξγεηεο, αθνχ 

πιένλ έρεη ελεξγφ κέξνο ζην παηρλίδη. Οη πεξηπηψζεηο ρξήζεο ελζσκαηψλνληαη ζε δηαγξάκκαηα ηα νπνία 

είλαη ρσξηζκέλα κεηαμχ ηνπο αλάινγα κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε θαη ηηο ελφηεηεο πνπ εθείλεο αθνξνχλ. 

 

1ε Δλφηεηα – Δίζνδνο 

 

 Δηθόλα 3-2: Δίζνδνο ρξήζηε 
 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ3): Δίζνδνο ρξήζηε 

Κχξηνο ρξήζηεο: παίθηεο 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη ην φλνκά ρξήζηε θαη θσδηθφ πνπ έρεη. 

Πξνυπνζέζεηο: 

 Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ζσζηά ηα ζηνηρεία ηνπ. 

Μεηα-ζπλζήθεο: 

 Ο ρξήζηεο απνθηά ηε δπλαηφηεηα λα παίμεη ην παηρλίδη. 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη ην φλνκά ηνπ θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ θαη παηάεη ζην εηθνλίδην «Δίζνδνο». 

 Σν ζχζηεκα ειέγρεη αλ είλαη έγθπξα ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε θαη ηνλ εηζάγεη ζην παηρλίδη. 
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Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο θαηαρψξεζε ιαλζαζκέλν ζπλδπαζκφ νλφκαηνο θαη θσδηθνχ. 

 Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε φηη δελ ππάξρεη παίθηεο κε ηα ζηνηρεία πνπ έγηλαλ 
απνζηνιή. 

 

2ε Δλφηεηα – Σνπνζεζίεο. 

Μέζα απφ ηελ ελφηεηα ησλ ηνπνζεζηψλ ν ρξήζηεο παξαθνινπζεί ηνπο ράξηεο ησλ ηνπνζεζηψλ πνπ έρεη 

ζηελ θαηνρή ηνπ θαζψο θαη εθείλνπο πνπ απαηηνχλ ίδην ή ιίγν κεγαιχηεξν επίπεδν απφ ην επίπεδν ηνπ 

παίθηε πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζνχλ. Βιέπεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε ρξεκαηηθή αμία ελφο ράξηε 
θαζψο θαη ζε πνηεο ηνπνζεζίεο έρεη νινθιεξψζεη ηελ αλαδήηεζή ηνπ. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάζεη 

θάπνην ράξηε ή λα ζέζεη κηα ηνπνζεζία επφκελν ζηφρν πξνο αλαδήηεζε, εθφζνλ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ην 

ράξηε ηεο. Ζ κνληεινπνίεζε ησλ παξαπάλσ πξαγκαηνπνηείηαη κε ην εμήο δηάγξακκα ρξήζεο: 

 

 Δηθόλα 3-3: Πεξηπηώζεηο ρξήζεο ζηελ ελόηεηα ησλ ηνπνζεζηώλ 
 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ4): Πξνβνιή ραξηώλ 

Κχξηνο ρξήζηεο: παίθηεο 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο βιέπεη ζηελ νζφλε ηνπ ιίζηα κε ράξηεο δηάθνξσλ ηνπνζεζηψλ. 

Πεξηιακβάλεη: 

Έιεγρν απφ ην ζχζηεκα ηνπ επηπέδνπ ηνπ ρξήζηε θαη πξνβνιή ραξηψλ πνπ απαηηνχλ ίδην ή ιίγν 

κεγαιχηεξν επίπεδν. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ5): Αγνξά ράξηε 

Κχξηνο ρξήζηεο: παίθηεο 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο αγνξάδεη έλα ράξηε. 

Πεξηιακβάλεη: 

 Έιεγρνο απφ ηελ εθαξκνγή αλ είλαη αξθεηά ηα ρξήκαηα. 
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Δπεθηείλεη: 

 Πξνβνιή ραξηψλ. 

Πξνυπνζέζεηο: 

 Ο ρξήζηεο έρεη αξθεηά ρξήκαηα. 

 Ο ρξήζηεο έρεη ην απαηηνχκελν επίπεδν. 

Μεηα-ζπλζήθεο: 

 Ο ρξήζηεο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ λέν ράξηε. 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο επηιέγεη λα αγνξάζεη έλα λέν ράξηε. 

 Ζ εθαξκνγή ειέγρεη αλ ν ρξήζηεο έρεη αξθεηά ρξήκαηα θαη αλ ην επίπεδφ ηνπ θαιχπηεη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ράξηε. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ6): Δπηινγή ζηόρνπ 

Κχξηνο ρξήζηεο: παίθηεο 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο επηιέγεη έλαλ απφ ηνπο ράξηεο πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ λα είλαη ν επφκελνο 

ζηφρνο ηνπ. 

Πεξηιακβάλεη: 

 Έιεγρνο απφ ηελ εθαξκνγή αλ ν ράξηεο είλαη ζηελ θαηνρή ηνπ ρξήζηε. 

Πξνυπνζέζεηο: 

 Ο ρξήζεο πξέπεη λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ην ράξηε. 

Μεηα-ζπλζήθεο: 

 Ο ρξήζηεο έρεη λέν ζηφρν – ηνπνζεζία πξνο αλαδήηεζε. 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο επηιέγεη έλαλ ράξηε σο ζηφρν αλαδήηεζεο. 

 Ζ εθαξκνγή ειέγρεη αλ ν ράξηεο είλαη ζηελ θαηνρή ηνπ ρξήζηε. 

 

3ε Δλφηεηα – Φαγεηά. 

ηελ ελφηεηα απηή, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ζε κία ιίζηα ην είδνο ησλ θαγεηψλ πνπ έρεη καδέςεη θαηά 

ηηο αλαδεηήζεηο ηνπ θαη έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ θάζε είδνπο θαγεηνχ. Κάζε 

θαγεηφ ηνπ πξνζθέξεη ζπγθεθξηκέλνπο πφληνπο ελέξγεηαο. Ζ δπλαηφηεηα ηεο ρξήζεο ελφο θαγεηνχ είλαη 

ελεξγνπνηεκέλε κφλν φηαλ ε ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε είλαη κηθξφηεξε απφ ηε κέγηζηε δπλαηή. Σα παξαπάλσ 
κνληεινπνηνχληαη κε ην εμήο δηάγξακκα ρξήζεο: 
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 Δηθόλα 3-4: Πεξηπηώζεηο ρξήζεο ζηελ ελόηεηα ησλ θαγεηώλ 
 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ7): Πξνβνιή θαγεηώλ 

Κχξηνο ρξήζηεο: παίθηεο 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο βιέπεη ζηελ νζφλε ηνπ ιίζηα κε ηα θαγεηά πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ. 

Πεξηιακβάλεη: 

 Έιεγρνο δηαζέζηκσλ θαγεηψλ απφ ηελ εθαξκνγή. 

Πξνυπνζέζεηο: 

 Ζ ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηε κέγηζηε δπλαηή πνπ κπνξεί λα έρεη. 

Μεηα-ζπλζήθεο: 

 Ζ ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε απμάλεηαη. 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο επηιέγεη λα δεη ηε ιίζηα κε ηα θαγεηά πνπ δηαζέηεη. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ8): Χξήζε θαγεηνύ 

Κχξηνο ρξήζηεο: παίθηεο 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο επηιέγεη ην θαγεηφ πνπ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη. 

Πεξηιακβάλεη: 

 Έιεγρνο απφ ηελ εθαξκνγή αλ ε ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε είλαη κηθξφηεξε απφ ηε κέγηζηε δπλαηή. 

Πξνυπνζέζεηο: 

 Ζ ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε είλαη κηθξφηεξε απφ ηε κέγηζηε δπλαηή. 

Μεηαζπλζήθεο: 

 Ζ ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε απμάλεηαη. 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο επηιέγεη λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα απφ ηα δηαζέζηκα θαγεηά. 
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 Ζ εθαξκνγή απμάλεη ηελ ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε. 

 

4
ε
 Δλφηεηα – πιινγέο αληηθεηκέλσλ 

ηελ ελφηεηα απηή ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη πνηα αληηθείκελα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαη ζε 

πνηεο ζπιινγέο αλήθεη ην θάζε αληηθείκελν. Αλ ν ρξήζηεο δηαζέηεη έζησ θαη έλα αληηθείκελν απφ κία 

ζπιινγή, ζηελ νζφλε ηνπ βιέπεη θαη ηα ππφινηπα πνπ απνκέλνπλ πξνθεηκέλνπ λα ηελ νινθιεξψζεη. 

Κάζε ζπιινγή απνηειείηαη απφ 5 αληηθείκελα θαη φηαλ ζπκπιεξσζεί, ελεξγνπνηείηαη ε δπλαηφηεηα 

επηινγήο αζθάιηζεο ηεο ζπιινγήο απφ ην ρξήζηε. Ζ κνληεινπνίεζε ηεο ελφηεηαο απηήο παξνπζηάδεηαη 

ζην παξαθάησ δηάγξακκα ρξήζεο: 

 
Δηθόλα 3-5: Πεξηπηώζεηο ρξήζεο ζηελ ελόηεηα ησλ ζπιινγώλ αληηθεηκέλσλ 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ9): Πξνβνιή ζπιινγώλ αληηθεηκέλσλ 

Κχξηνο ρξήζηεο: παίθηεο 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο βιέπεη ζηελ νζφλε ηνπ ιίζηα κε ηηο ζπιινγέο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ ηα αληηθείκελα 
πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ. 

Πξνυπνζέζεηο: 

 Ο ρξήζηεο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ δηάθνξα αληηθείκελα. 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο επηιέγεη λα δεη ηε ιίζηα κε ηηο ζπιινγέο θαη ηα αληηθείκελα πνπ δηαζέηεη. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ10): Πξνβνιή αληηθεηκέλσλ 

Κχξηνο ρξήζηεο: παίθηεο 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο βιέπεη ζηελ νζφλε ηνπ ηα αληηθείκελα πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ. 

Δπεθηείλεη: Πξνβνιή ζπιινγψλ. 

Πεξηιακβάλεη: Έιεγρνο δηαζέζηκσλ αληηθεηκέλσλ. 

Πξνυπνζέζεηο: 

 Ο ρξήζηεο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ δηάθνξα αληηθείκελα. 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο επηιέγεη λα δεη ηε ιίζηα κε ηηο ζπιινγέο θαη ηα αληηθείκελα πνπ δηαζέηεη. 
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 Ζ εθαξκνγή ειέγρεη ηα δηαζέζηκα αληηθείκελα ηνπ ρξήζηε. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο δε δηαζέηεη αληηθείκελα. 

 Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη αλάινγν κήλπκα ζηελ νζφλε. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ11): Αζθάιηζε ζπιινγήο 

Κχξηνο ρξήζηεο: παίθηεο 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο επηιέγεη λα αζθαιίζεη κία ζπιινγή αληηθεηκέλσλ. 

Πεξηιακβάλεη: 

 Έιεγρνο πιήξνπο ζπιινγήο 

Πξνυπνζέζεηο: 

 Ο ρξήζηεο θαηέρεη φια ηα αληηθείκελα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπιινγήο. 

Μέηα-ζπλζήθεο: 

 Ο ρξήζηεο θεξδίδεη επηπιένλ βαζκνχο εκπεηξίαο. 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο επηιέγεη λα αζθαιίζεη ηε ζπιινγή πνπ επηζπκεί. 

 Ζ εθαξκνγή ειέγρεη αλ ε ζπιινγή είλαη πιήξεο. 

 

5ε Δλφηεηα – Μαζήκαηα 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε κία ιίζηα κε βνεζεηηθά καζήκαηα ησλ 
ηεζζάξσλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ. Δπίζεο, ε εθαξκνγή πξνβάιεη ηα είδε ιαζψλ ζηα νπνία έρεη ππνπέζεη ν 

ρξήζηεο θαη ηνπ πξνηείλεη πνην ή πνηα καζήκαηα κπνξεί λα δηαβάζεη ψζηε λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηηο 

πξάμεηο θαη λα απνθχγεη ηα ιάζε πνπ έθαλε ηηο πξνεγνχκελεο θνξέο. Ζ ελφηεηα απηή κνληεινπνηείηαη κε 

ην παξαθάησ δηάγξακκα. 

 

 
Δηθόλα 3-6: Πεξηπηώζεηο ρξήζεο ζηελ ελόηεηα ησλ καζεκάησλ 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ12): Πξνβνιή καζεκάησλ 

Κχξηνο ρξήζηεο: παίθηεο 
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Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο βιέπεη ζηελ νζφλε ηνπ ιίζηα κε ηα δηαζέζηκα βνεζεηηθά καζήκαηα. 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο επηιέγεη λα δεη ηε ιίζηα κε καζήκαηα 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ13): Πξνβνιή ιαζώλ 

Κχξηνο ρξήζηεο: παίθηεο 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο βιέπεη ζηελ νζφλε ηνπ ιίζηα κε ηα ιάζε ζηα νπνία έρεη ππνπέζεη ζην παξειζφλ 

θαηά ηελ επίιπζε ησλ ηεζζάξσλ πξάμεσλ. 

Δπεθηείλεη: 

 Πξνβνιή καζεκάησλ 

Πξνυπνζέζεηο: 

 Ο ρξήζηεο έρεη ππνπέζεη ζε ιάζε θαηά ζηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο ησλ αζθήζεσλ. 

Μεηα-ζπλζήθεο: 

 Σν ζχζηεκα πξνηείλεη ηα καζήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα κειεηήζεη ν ρξήζηεο ψζηε λα 
ειαρηζηνπνηήζεη ηηο πηζαλφηεηεο λα ππνπέζεη ζηα ίδηα ζθάικαηα. 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο επηιέγεη λα δεη ηε ιίζηα κε ηα δηαζέζηκα καζήκαηα θαη ηα ιάζε ηνπ. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ14): Πξνβνιή καζήκαηνο 

Κχξηνο ρξήζηεο: παίθηεο 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο βιέπεη ζηελ νζφλε ηνπ θάπνην βνεζεηηθφ κάζεκα ζρεηηθά κε θάπνηα αξηζκεηηθή 

πξάμε. 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο επηιέγεη έλα κάζεκα απφ ηε ιίζηα καζεκάησλ. 

 

6ε Δλφηεηα – Κπξίσο παηρλίδη 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε ν ράξηεο ηεο ηνπνζεζίαο πνπ ν ίδηνο έρεη ζέζεη 

σο ζηφρν πξνο αλαδήηεζε. Κάλνληαο θιηθ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ράξηε, ν ρξήζηεο μεθηλάεη ηελ 

αλαδήηεζή ηνπ. 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ, θαηά ηελ αλαδήηεζε ελφο ζεκείνπ ηνπ ράξηε, ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα κελ αλαθαιχςεη θάηη, κπνξεί λα αλαθαιχςεη ρξήκαηα ή θαγεηφ ή λα αλαθαιχςεη ηελ 

χπαξμε ελφο αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν ζα απνθηήζεη κφλν εάλ θεξδίζεη ην εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη ζην νπνίν 

ζα θιεζεί λα πάξεη κέξνο. Σα παξαπάλσ κνληεινπνηνχληαη ζην εμήο δηάγξακκα ρξήζεο 
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Δηθόλα 3-7: Πεξηπηώζεηο ρξήζεο ζηελ ελόηεηα ηνπ θπξίσο παηρληδηνύ 

 

Παξαηεξνχκε φηη ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα ρξήζεο είλαη θαη ην πην πνιχπινθν ζε ζρέζε κε ηα 

πξνεγνχκελα αθνχ ζην θνκκάηη απηφ ιακβάλεη ρψξα ην θπξίσο παηρλίδη. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ15): Πξνβνιή ράξηε 

Κχξηνο ρξήζηεο: παίθηεο 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο επηιέγεη λα εκθαλίζεη ζηελ νζφλε ηνπ ην ράξηε αλαδήηεζεο. 

Πξνυπνζέζεηο: ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη θάπνην ράξηε σο ζηφρν αλαδήηεζεο. 

Μεηα-ζπλζήθεο: Ο ράξηεο είλαη νξαηφο ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε. 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο επηιέγεη λα κεηαβεί ζην ράξηε αλαδήηεζεο. 

 Ο ράξηεο είλαη νξαηφο ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε καδί κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, φπσο πνηα 

ζεκεία έρεη ήδε αλαδεηήζεη, πφζε ελέξγεηα δηαζέηεη, πφζε εκπεηξία δηαζέηεη, ζε πνην επίπεδν 

βξίζθεηαη θαη πφζα ζεκεία απνκέλνπλ γηα λα νινθιεξψζεη ηελ αλαδήηεζή ηνπ ζην 
ζπγθεθξηκέλν ράξηε. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο δελ έρεη επηιέμεη ράξηε αλαδήηεζεο. 

 Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη αλάινγν κήλπκα θαη παξαπέκπεη ην ρξήζηε λα κεηαβεί ζηελ νζφλε κε ηε 

ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ ραξηψλ. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ16): Αλαδήηεζε ζην ράξηε 

Κχξηνο ρξήζηεο: παίθηεο 

Πεξηγξαθή: ν ρξήζηεο θάλεη αλαδήηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζην ράξηε. 

Πεξηιακβάλεη: 
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 Έιεγρνο απαηηνχκελεο ελέξγεηαο. 

 Δλεκέξσζε ζηνηρείσλ ρξήζηε. 

Πξνυπνζέζεηο: 

 Ο ρξήζηεο έρεη ηελ απαηηνχκελε ελέξγεηα. 

 Σν ζεκείν δελ έρεη αλαδεηεζεί άιιε θνξά. 

Μεηα-ζπλζήθεο: ελεκέξσζε ζηνηρείσλ ρξήζηε. 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο επηιέγεη ζεκείν αλαδήηεζεο ζην ράξηε. 

 Ζ εθαξκνγή ειέγρεη αλ ν ρξήζηεο έρεη ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ 

αλαδήηεζε. 

 Δλεκεξψλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε αλάινγα κε ην απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο έρεη ιηγφηεξε ελέξγεηα απφ εθείλε πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ αλαδήηεζε. 

 Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη αλάινγν κήλπκα ζηελ νζφλε. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ17): Κακία αλαθάιπςε 

Κχξηνο ρξήζηεο: παίθηεο 

Πεξηγξαθή: ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη αλαδήηεζε ζην ράξηε αιιά δελ αλαθαιχπηεη θάηη 

Δπεθηείλεη: αλαδήηεζε ζην ράξηε 

Πξνυπνζέζεηο: ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη αλαδήηεζε ζην ράξηε 

Μεηα-ζπλζήθεο: Μήλπκα αλαθνξάο απνηειέζκαηνο 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο επηιέγεη αλαδήηεζε ζην ράξηε. 

 Ζ εθαξκνγή επηζηξέθεη κεδεληθφ απνηέιεζκα. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Ζ εθαξκνγή επηζηξέθεη δηαθνξεηηθφ απνηέιεζκα. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ18): Αλαθάιπςε ρξεκάησλ 

Κχξηνο ρξήζηεο: παίθηεο 

Πεξηγξαθή: ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη αλαδήηεζε ζην ράξηε θαη αλαθαιχπηεη ρξήκαηα 

Πεξηιακβάλεη: ελεκέξσζε ζηνηρείσλ ρξήζηε 

Δπεθηείλεη: αλαδήηεζε ζην ράξηε 

Πξνυπνζέζεηο: ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη αλαδήηεζε ζην ράξηε 

Μεηα-ζπλζήθεο: απμάλνληαη ηα ρξήκαηα πνπ έρεη ν ρξήζηεο 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο επηιέγεη αλαδήηεζε ζην ράξηε. 

 Ζ εθαξκνγή επηζηξέθεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαθάιπςε ρξεκάησλ. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Ζ εθαξκνγή επηζηξέθεη δηαθνξεηηθφ απνηέιεζκα. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ19): Αλαθάιπςε θαγεηνύ 

Κχξηνο ρξήζηεο: παίθηεο 

Πεξηγξαθή: ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη αλαδήηεζε ζην ράξηε θαη αλαθαιχπηεη θαγεηφ 

Δπεθηείλεη: αλαδήηεζε ζην ράξηε 
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Πξνυπνζέζεηο: ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη αλαδήηεζε ζην ράξηε 

Μεηα-ζπλζήθεο: ε εθαξκνγή ξσηάεη ην ρξήζηε αλ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην θαγεηφ ή λα ην 

απνζεθεχζεη 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο επηιέγεη αλαδήηεζε ζην ράξηε. 

 Ζ εθαξκνγή επηζηξέθεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαθάιπςε θαγεηνχ. 

 Ζ εθαξκνγή ξσηάεη ην ρξήζηε αλ ζέιεη λα απνζεθεχζεη ή λα ρξεζηκνπνηήζεη ην θαγεηφ. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Ζ εθαξκνγή επηζηξέθεη δηαθνξεηηθφ απνηέιεζκα. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ20): Χξήζε θαγεηνύ 

Κχξηνο ρξήζηεο: παίθηεο 

Πεξηγξαθή: ν ρξήζηεο, κφιηο, έρεη αλαθαιχςεη θαγεηφ θαη επηιέγεη λα ην θαηαλαιψζεη άκεζα 

Δπεθηείλεη: αλαθάιπςε θαγεηνχ 

Πεξηιακβάλεη: ελεκέξσζε ζηνηρείσλ ρξήζηε 

Πξνυπνζέζεηο: ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη αλαδήηεζε ζην ράξηε θαη έρεη αλαθαιχςεη θαγεηφ. 

Μεηα-ζπλζήθεο: απμάλεηαη ε ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο επηιέγεη αλαδήηεζε ζην ράξηε θαη αλαθαιχπηεη θαγεηφ. 

 Ζ εθαξκνγή ξσηάεη ην ρξήζηε αλ επηζπκεί λα θαηαλαιψζεη ην θαγεηφ ή λα ην απνζεθεχζεη. 

 Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηελ άκεζε ρξήζε ηνπ θαγεηνχ. 

 Ζ εθαξκνγή απμάλεη ηελ ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε (ελεκέξσζε ζηνηρείσλ ρξήζηε). 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ21): Απνζήθεπζε θαγεηνύ 

Κχξηνο ρξήζηεο: παίθηεο 

Πεξηγξαθή: ν ρξήζηεο, κφιηο, έρεη αλαθαιχςεη θαγεηφ θαη επηιέγεη λα ην απνζεθεχζεη 

Δπεθηείλεη: αλαθάιπςε θαγεηνχ 

Πεξηιακβάλεη: ελεκέξσζε ζηνηρείσλ ρξήζηε 

Πξνυπνζέζεηο: ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη αλαδήηεζε ζην ράξηε θαη έρεη αλαθαιχςεη θαγεηφ. 

Μεηα-ζπλζήθεο: ν ρξήζηεο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ λέν θαγεηφ 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο επηιέγεη αλαδήηεζε ζην ράξηε θαη αλαθαιχπηεη θαγεηφ. 

 Ζ εθαξκνγή ξσηάεη ην ρξήζηε αλ επηζπκεί λα θαηαλαιψζεη ην θαγεηφ ή λα ην απνζεθεχζεη. 

 Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηελ απνζήθεπζε ηνπ θαγεηνχ. 

 Ζ εθαξκνγή ελεκεξψλεη ην ζχζηεκα φηη ν ρξήζηεο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ λέν θαγεηφ. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ22): Αλαθάιπςε ύπαξμεο αληηθεηκέλνπ 

Κχξηνο ρξήζηεο: παίθηεο 

Πεξηγξαθή: ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη αλαδήηεζε ζην ράξηε θαη αλαθαιχπηεη φηη ππάξρεη θάπνην 

αληηθείκελν (ρσξίο λα γλσξίδεη πνην) 

Δπεθηείλεη: αλαδήηεζε ζην ράξηε 

Πεξηιακβάλεη: εκθάληζε παηρληδηνχ 

Πξνυπνζέζεηο: Ο ρξήζηεο έρεη επηιέμεη αλαδήηεζε ζην ράξηε 
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Μεηα-ζπλζήθεο: Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη έλα ηπραίν εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην 

ρξήζηε λα παίμεη ην παηρλίδη ή λα αιιάμεη παηρλίδη 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο επηιέγεη αλαδήηεζε ζην ράξηε θαη αλαθαιχπηεη ηελ χπαξμε ελφο άγλσζηνπ 

αληηθεηκέλνπ. 

 Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη έλα ηπραίν παηρλίδη ζην ρξήζηε θαη ηνλ ξσηάεη αλ ζέιεη λα παίμεη ή λα 

αιιάμεη παηρλίδη. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ23): Δκθάληζε παηρληδηνύ 

Κχξηνο ρξήζηεο: παίθηεο 

Πεξηγξαθή: ν ρξήζηεο έρεη αλαθαιχςεη ηελ χπαξμε ελφο άγλσζηνπ αληηθεηκέλνπ ζην ράξηε θαη θαιείηαη 

λα παίμεη έλα παηρλίδη ή λα αιιάμεη παηρλίδη 

Πξνυπνζέζεηο: ν ρξήζηεο έρεη επηιέγεη αλαδήηεζε ζην ράξηε θαη έρεη αλαθαιχςεη ηελ χπαξμε 

αληηθεηκέλνπ 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ24): Αιιαγή παηρληδηνύ 

Κχξηνο ρξήζηεο: παίθηεο 

Πεξηγξαθή: ν ρξήζηεο θαιείηαη λα παίμεη έλα ηπραίν παηρλίδη, σζηφζν επηιέγεη ηελ αιιαγή παηρληδηνχ 

Δπεθηείλεη: εκθαλίζε παηρληδηνχ 

Πεξηιακβάλεη: έιεγρνο ελέξγεηαο 

Πξνυπνζέζεηο: 

 ν ρξήζηεο έρεη αλαθαιχςεη ηελ χπαξμε ελφο αληηθεηκέλνπ ζην ράξηε 

 Ο ρξήζηεο έρεη ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα ψζηε λα αιιάμεη παηρλίδη. 

Μεηα-ζπλζήθεο: εκθάληζε ηπραίνπ παηρληδηνχ, δηαθνξεηηθνχ, φκσο, απφ ην πξνεγνχκελν 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο επηιέγεη αλαδήηεζε ζην ράξηε θαη αλαθαιχπηεη ηελ χπαξμε άγλσζηνπ αληηθεηκέλνπ. 

 Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη έλα ηπραίν παηρλίδη ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε. 

 Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηελ εκθάληζε λένπ, δηαθνξεηηθνχ παηρληδηνχ. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο δελ έρεη αξθεηή ελέξγεηα ψζηε λα αιιάμεη παηρλίδη. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ25): Σπκκεηνρή ζην παηρλίδη 

Κχξηνο ρξήζηεο: παίθηεο 

Πεξηγξαθή: ν ρξήζηεο αλαθαιχπηεη ηελ χπαξμε αληηθεηκέλνπ θαη επηιέγεη λα ζπκκεηέρεη ζην παηρλίδη 

πνπ εκθαλίδεη ε εθαξκνγή 

Πεξηιακβάλεη: έιεγρνο απνηειέζκαηνο 

Πξνυπνζέζεηο: ν ρξήζηεο αλαδεηψληαο ζην ράξηε, αλαθαιχπηεη ηελ χπαξμε αληηθεηκέλνπ 

Μεηα-ζπλζήθεο: εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ην παηρλίδη 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο επηιέγεη αλαδήηεζε ζην ράξηε θαη αλαθαιχπηεη ηελ χπαξμε άγλσζηνπ αληηθεηκέλνπ. 

 Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη έλα ηπραίν παηρλίδη ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε. 

 Ο ρξήζηεο επηιέγεη λα ζπκκεηέρεη ζην παηρλίδη. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηελ αιιαγή παηρληδηνχ. 
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 Δπαλαιακβάλεηαη ην βήκα 1 κέρξη ν ρξήζηεο λα κελ έρεη αξθεηή ελέξγεηα γηα λα αιιάμεη ην 

παηρλίδη ή κέρξη λα εκθαληζηεί ην παηρλίδη πνπ επηζπκεί 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ26): Έιεγρνο απνηειέζκαηνο παηρληδηνύ 

Κχξηνο ρξήζηεο: εθαξκνγή 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο έρεη ηειεηψζεη ην παηρλίδη θαη ε εθαξκνγή ειέγρεη ην απνηέιεζκα ηνπ 

Πξνυπνζέζεηο: ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη λα ζπκκεηέρεη ζην παηρλίδη 

Μεηα-ζπλζήθεο: αλ ην απνηέιεζκα είλαη ζεηηθφ γηα ην ρξήζηε, θεξδίδεη έλα αληηθείκελν, δηαθνξεηηθά 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη λέα αλαδήηεζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ ράξηε 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο έρεη αλαθαιχςεη ηελ χπαξμε άγλσζηνπ αληηθεηκέλνπ ζην ράξηε θαη επηιέγεη λα 

ζπκκεηέρεη ζην παηρλίδη. 

 Σν παηρλίδη ηειεηψλεη θαη ν ρξήζηεο θεξδίδεη ην αληηθείκελν. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο δελ θεξδίδεη ην παηρλίδη. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ27): Αλαθάιπςε αληηθεηκέλνπ 

Κχξηνο ρξήζηεο: εθαξκνγή 

Πεξηγξαθή: αλ ην απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ρξήζηε ζε έλα παηρλίδη είλαη ζεηηθφ, ε εθαξκνγή 

επηιέγεη ηπραία έλα αληηθείκελν ην νπνίν έρεη πιένλ ζηελ θαηνρή ηνπ 

Δπεθηείλεη: έιεγρνο απνηειέζκαηνο 

Πξνυπνζέζεηο: ν ρξήζηεο θεξδίδεη ην παηρλίδη 

Μεηα-ζπλζήθεο: ν ρξήζηεο απνθηά λέν αληηθείκελν ζηελ θαηνρή ηνπ 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο ζπκκεηέρεη ζε παηρλίδη θαη θεξδίδεη. 

 Ζ εθαξκνγή ειέγρεη ην απνηέιεζκα θαη ν ρξήζηεο αλαθαιχπηεη ην αληηθείκελν. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο δελ θεξδίδεη ην παηρλίδη. 

3.5.3 Δράστης: διαχειριστής 

Ο δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ξπζκίδεη δηάθνξεο παξακέηξνπο ηεο εθαξκνγήο θαη λα 

πξαγκαηνπνηεί ζπλερψο πξνζζήθεο ψζηε λα δηαηεξείηαη, φζν είλαη εθηθηφ, ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ 

παηρηψλ. Γηα λα πξνρσξήζεη ζε ηπρφλ αιιαγέο, ζα πξέπεη λα εηζέιζεη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο 

εθαξκνγήο, θαηαρσξψληαο ηα ζηνηρεία εηζφδνπ πνπ έρεη. 
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1ε Δλφηεηα – Δίζνδνο 

 

 
Δηθόλα 3-8: Δίζνδνο δηαρεηξηζηή 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ28): Δίζνδνο δηαρεηξηζηή 

Κχξηνο ρξήζηεο: δηαρεηξηζηήο 

Πεξηγξαθή: Ο ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη ην φλνκά ρξήζηε θαη θσδηθφ πνπ έρεη. 

Πξνυπνζέζεηο: 

 Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ζσζηά ηα ζηνηρεία ηνπ. 

Μεηα-ζπλζήθεο: 

 Ο ρξήζηεο απνθηά ηε δπλαηφηεηα λα παξακεηξνπνηήζεη ην παηρλίδη. 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη ην φλνκά ηνπ θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ θαη παηάεη ζην εηθνλίδην «Δίζνδνο». 

 Σν ζχζηεκα ειέγρεη αλ είλαη έγθπξα ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε θαη ηνλ εηζάγεη ζην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο. 

Δλαιιαθηηθή ξνή 

 Ο ρξήζηεο θαηαρψξεζε ιαλζαζκέλν ζπλδπαζκφ νλφκαηνο θαη θσδηθνχ. 

 Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε φηη δελ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο κε ηα ζηνηρεία πνπ έγηλαλ 

απνζηνιή. 

 

2ε Δλφηεηα – Καηεγνξίεο 

ηελ ελφηεηα απηή, ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη, επεμεξγαζηεί ή αθαηξέζεη κία 

θαηεγνξία. Σν κφλν πεδίν πνπ απαηηείηαη λα ζπκπιεξψζεη είλαη ην φλνκα ηεο εθάζηνηε θαηεγνξίαο. 
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Δηθόλα 3-9: Δλόηεηα θαηεγνξηώλ ζην ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηεο εθαξκνγήο 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ29): Πξνβνιή θαηεγνξηώλ 

Κχξηνο ρξήζηεο: δηαρεηξηζηήο 

Πεξηγξαθή: ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη λα δεη ηε ιίζηα κε ηηο ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο 

Πξνυπνζέζεηο: ν δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα έρεη εηζέιζεη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

Μεηα-ζπλζήθεο: ν δηαρεηξηζηήο βιέπεη ζηελ νζφλε ηνπ ηε ιίζηα ησλ θαηεγνξηψλ 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ ελφηεηα 'Καηεγνξίεο'. 

 Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη ζηελ νζφλε ηηο δηαζέζηκεο θαηεγνξίεο. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε θαηεγνξία. 

 Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη αλάινγν κήλπκα ζηελ νζφλε. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ30): Γεκηνπξγία θαηεγνξίαο 

Κχξηνο ρξήζηεο: δηαρεηξηζηήο 

Πεξηγξαθή: ν δηαρεηξηζηήο δεκηνπξγεί λέα θαηεγνξία 

Δπεθηείλεη: πξνβνιή θαηεγνξηψλ 

Πεξηιακβάλεη: έιεγρνο ζηνηρείσλ 

Πξνυπνζέζεηο: ν δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα έρεη εηζέιζεη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

Μεηα-ζπλζήθεο: δεκηνπξγείηαη λέα θαηεγνξία 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη δεκηνπξγία λέαο θαηεγνξίαο. 

 Πιεθηξνινγεί έλα φλνκα ηεο λέαο θαηεγνξίαο. 

 Ζ εθαξκνγή ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. 

 Ζ εθαξκνγή πξνζζέηεη ζηε ιίζηα θαηεγνξηψλ ηε λέα θαηεγνξία. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Σα ζηνηρεία δελ είλαη έγθπξα, νπφηε δε δεκηνπξγείηαη λέα εγγξαθή. 
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Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ31): Δπεμεξγαζία θαηεγνξίαο 

Κχξηνο ρξήζηεο: δηαρεηξηζηήο 

Πεξηγξαθή: ν δηαρεηξηζηήο επεμεξγάδεηαη κία ππάξρνπζα θαηεγνξία 

Δπεθηείλεη: πξνβνιή θαηεγνξηψλ 

Πεξηιακβάλεη: έιεγρνο ζηνηρείσλ 

Πξνυπνζέζεηο: ν δηαρεηξηζηήο έρεη εηζέιζεη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη βξίζθεηαη ζηελ νζφλε κε ηε 

ιίζηα ησλ θαηεγνξηψλ 

Μεηα-ζπλζήθεο: Σα ζηνηρεία ηεο θαηεγνξίαο έρνπλ ελεκεξσζεί. 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ επεμεξγαζία κίαο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο 

 Σξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία ηεο. 

 Ζ εθαξκνγή ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. 

 Ζ εθαξκνγή ελεκεξψλεη ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Σα ζηνηρεία δελ είλαη έγθπξα, επνκέλσο δελ πξαγκαηνπνηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο θαηεγνξίαο. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ32): Γηαγξαθή θαηεγνξίαο 

Κχξηνο ρξήζηεο: δηαρεηξηζηήο 

Πεξηγξαθή: ν δηαρεηξηζηήο δηαγξάθεη κία ππάξρνπζα θαηεγνξία 

Δπεθηείλεη: πξνβνιή θαηεγνξηψλ 

Πεξηιακβάλεη: έιεγρνο ζηνηρείσλ 

Πξνυπνζέζεηο: ν δηαρεηξηζηήο έρεη εηζέιζεη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη βξίζθεηαη ζηελ νζφλε κε ηε 

ιίζηα ησλ θαηεγνξηψλ 

Μεηα-ζπλζήθεο: Ζ θαηεγνξία δηαγξάθεηαη. 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηε δηαγξαθή κίαο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. 

 Ζ εθαξκνγή ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. 

 Ζ εθαξκνγή δηαγξάθεη ηελ θαηεγνξία. 

 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Ζ θαηεγνξία δελ ππάξρεη, επνκέλσο δε γίλεηαη θακία δηαγξαθή. 

 

3ε Δλφηεηα – Υάξηεο ηνπνζεζηψλ 

ηελ ελφηεηα απηή, ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δεκηνπξγεί, επεμεξγάδεηαη ή λα δηαγξάθεη ράξηεο 

ηνπνζεζηψλ. Σα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη είλαη ε νλνκαζία ράξηε, ζε πνηα θαηεγνξία αλήθεη, ηη επίπεδν 

ρξεηάδεηαη λα έρεη έλαο παίθηεο γηα λα ηνλ απνθηήζεη θαη πνηα είλαη ε ρξεκαηηθή ηνπ αμία. Δπίζεο, ν 

δηαρεηξηζηήο αλεβάδεη έλα αξρείν κε ζπγθεθξηκέλε δνκή, ην νπνίν αλαιακβάλεη ηελ απεηθφληζε ηνπ 

ράξηε θαη ην νπνίν πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζε επφκελν θεθάιαην. 
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Δηθόλα 3-10: Δλόηεηα ραξηώλ ηνπνζεζηώλ ζην ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηεο εθαξκνγήο 
 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ33): Πξνβνιή ραξηώλ 

Κχξηνο ρξήζηεο: δηαρεηξηζηήο 

Πεξηγξαθή: ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη λα δεη ηε ιίζηα κε ηνπο ππάξρνληεο ράξηεο ηνπνζεζηψλ 

Πξνυπνζέζεηο: ν δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα έρεη εηζέιζεη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

Μεηα-ζπλζήθεο: ν δηαρεηξηζηήο βιέπεη ζηελ νζφλε ηνπ ηε ιίζηα ησλ ραξηψλ 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ ελφηεηα 'Υάξηεο ηνπνζεζηψλ'. 

 Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη ζηελ νζφλε ηνπο δηαζέζηκνπο ράξηεο. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Γελ ππάξρεη δηαζέζηκνο ράξηεο. 

 Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη αλάινγν κήλπκα ζηελ νζφλε. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ34): Γεκηνπξγία ράξηε ηνπνζεζίαο 

Κχξηνο ρξήζηεο: δηαρεηξηζηήο 

Πεξηγξαθή: ν δηαρεηξηζηήο δεκηνπξγεί λέα ράξηε 

Δπεθηείλεη: πξνβνιή ραξηψλ 

Πεξηιακβάλεη: έιεγρνο ζηνηρείσλ 

Πξνυπνζέζεηο: ν δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα έρεη εηζέιζεη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

Μεηα-ζπλζήθεο: δεκηνπξγείηαη λένο ράξηεο 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη δεκηνπξγία λένπ ράξηε. 

 πκπιεξψλεη ηε θφξκα κε ηα απαξαίηεηα πεδία. 

 Ζ εθαξκνγή ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. 

 Ζ εθαξκνγή πξνζζέηεη ζηε ιίζηα ραξηψλ ην λέν ράξηε. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Σα ζηνηρεία δελ είλαη έγθπξα, νπφηε δε δεκηνπξγείηαη λέα εγγξαθή. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Παπαδεκεηξίνπ Σππξίδωλ 

Αλάπηπμε δηαδηθηπαθνύ εθπαηδεπηηθνύ παηρληδηνύ 

γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ καζεκαηηθώλ ζηελ Πξωηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

36 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ35): Δπεμεξγαζία ράξηε 

Κχξηνο ρξήζηεο: δηαρεηξηζηήο 

Πεξηγξαθή: ν δηαρεηξηζηήο επεμεξγάδεηαη έλαλ ππάξρνλ ράξηε 

Δπεθηείλεη: πξνβνιή ραξηψλ 

Πεξηιακβάλεη: έιεγρνο ζηνηρείσλ 

Πξνυπνζέζεηο: ν δηαρεηξηζηήο έρεη εηζέιζεη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη βξίζθεηαη ζηελ νζφλε κε ηε 

ιίζηα ησλ ραξηψλ 

Μεηα-ζπλζήθεο: Σα ζηνηρεία ηνπ ράξηε έρνπλ ελεκεξσζεί. 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ επεμεξγαζία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ράξηε. 

 Σξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία ηνπ. 

 Ζ εθαξκνγή ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. 

 Ζ εθαξκνγή ελεκεξψλεη ην ζπγθεθξηκέλν ράξηε. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Σα ζηνηρεία δελ είλαη έγθπξα, επνκέλσο δελ πξαγκαηνπνηείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ράξηε. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ36): Γηαγξαθή ράξηε 

Κχξηνο ρξήζηεο: δηαρεηξηζηήο 

Πεξηγξαθή: ν δηαρεηξηζηήο δηαγξάθεη έλαλ ππάξρνλ ράξηε 

Δπεθηείλεη: πξνβνιή ραξηψλ 

Πεξηιακβάλεη: έιεγρνο ζηνηρείσλ 

Πξνυπνζέζεηο: ν δηαρεηξηζηήο έρεη εηζέιζεη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη βξίζθεηαη ζηελ νζφλε κε ηε 

ιίζηα ησλ ραξηψλ 

Μεηα-ζπλζήθεο: Ο ράξηεο δηαγξάθεηαη. 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηε δηαγξαθή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ράξηε. 

 Ζ εθαξκνγή ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. 

 Ζ εθαξκνγή δηαγξάθεη ην ράξηε. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Ο ράξηεο δελ ππάξρεη, επνκέλσο δε γίλεηαη θακία δηαγξαθή. 

 

4ε Δλφηεηα – Παίθηεο 

ηελ ελφηεηα απηή, ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη λένπο παίθηεο ζην παηρλίδη, λα 

επεμεξγαζηεί νξηζκέλα ζηνηρεία ησλ ήδε δηαζέζηκσλ παηρηψλ ή λα δηαγξάςεη θάπνην παίθηε. Ζ ελφηεηα 

απηή είλαη πινπνηεκέλε θαζαξά γηα ην θνκκάηη δνθηκψλ ηεο εθαξκνγήο θαη, θπζηθά, δελ πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζε ελεξγνχο παίθηεο. Σα πεδία πνπ αθνξνχλ έλα παίθηε είλαη ην φλνκά ηνπ, 

ην επίπεδφ ηνπ, νη ηξέρνληεο βαζκνί ελέξγεηάο ηνπ, ε κέγηζηε ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα έρεη, ν βαζκφο 

εκπεηξίαο ηνπ θαη ηα ρξήκαηά ηνπ. Ζ ελφηεηα ησλ παηρηψλ κνληεινπνηείηαη κε ην παξαθάησ δηάγξακκα. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Παπαδεκεηξίνπ Σππξίδωλ 

Αλάπηπμε δηαδηθηπαθνύ εθπαηδεπηηθνύ παηρληδηνύ 

γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ καζεκαηηθώλ ζηελ Πξωηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
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Δηθόλα 3-11: Δλόηεηα παηρηώλ ζην ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηεο εθαξκνγήο 
 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ37): Πξνβνιή παηρηώλ 

Κχξηνο ρξήζηεο: δηαρεηξηζηήο 

Πεξηγξαθή: ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη λα δεη ηε ιίζηα κε ηνπο ππάξρνληεο παίθηεο 

Πξνυπνζέζεηο: ν δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα έρεη εηζέιζεη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

Μεηα-ζπλζήθεο: ν δηαρεηξηζηήο βιέπεη ζηελ νζφλε ηνπ ηε ιίζηα ησλ παηρηψλ 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ ελφηεηα 'Παίθηεο'. 

 Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη ζηελ νζφλε ηνπο δηαζέζηκνπο παίθηεο. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Γελ ππάξρεη δηαζέζηκνο παίθηεο. 

 Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη αλάινγν κήλπκα ζηελ νζφλε. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ38): Γεκηνπξγία παίθηε 

Κχξηνο ρξήζηεο: δηαρεηξηζηήο 

Πεξηγξαθή: ν δηαρεηξηζηήο δεκηνπξγεί λέν παίθηε 

Δπεθηείλεη: πξνβνιή παηρηψλ 

Πεξηιακβάλεη: έιεγρνο ζηνηρείσλ 

Πξνυπνζέζεηο: ν δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα έρεη εηζέιζεη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

Μεηα-ζπλζήθεο: δεκηνπξγείηαη λένο παίθηεο 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη δεκηνπξγία λένπ παίθηε. 

 πκπιεξψλεη ηε θφξκα κε ηα απαξαίηεηα πεδία. 

 Ζ εθαξκνγή ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. 

 Ζ εθαξκνγή πξνζζέηεη ζηε ιίζηα παηρηψλ ην λέν παίθηε. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Σα ζηνηρεία δελ είλαη έγθπξα, νπφηε δε δεκηνπξγείηαη λέα εγγξαθή. 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Παπαδεκεηξίνπ Σππξίδωλ 

Αλάπηπμε δηαδηθηπαθνύ εθπαηδεπηηθνύ παηρληδηνύ 

γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ καζεκαηηθώλ ζηελ Πξωηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
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Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ39): Δπεμεξγαζία παίθηε 

Κχξηνο ρξήζηεο: δηαρεηξηζηήο 

Δπεθηείλεη: πξνβνιή παηρηψλ 

Πεξηιακβάλεη: έιεγρνο ζηνηρείσλ 

Πξνυπνζέζεηο: ν δηαρεηξηζηήο έρεη εηζέιζεη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη βξίζθεηαη ζηελ νζφλε κε ηε 

ιίζηα ησλ παηρηψλ 

Μεηα-ζπλζήθεο: Σα ζηνηρεία ηνπ παίθηε έρνπλ ελεκεξσζεί. 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ επεμεξγαζία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ παίθηε. 

 Σξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία ηνπ. 

 Ζ εθαξκνγή ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. 

 Ζ εθαξκνγή ελεκεξψλεη ην ζπγθεθξηκέλν παίθηε. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Σα ζηνηρεία δελ είλαη έγθπξα, επνκέλσο δελ πξαγκαηνπνηείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ παίθηε. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ40): Γηαγξαθή παίθηε 

Κχξηνο ρξήζηεο: δηαρεηξηζηήο 

Πεξηγξαθή: ν δηαρεηξηζηήο δηαγξάθεη έλαλ ππάξρνλ παίθηε 

Δπεθηείλεη: πξνβνιή παηρηψλ 

Πεξηιακβάλεη: έιεγρνο ζηνηρείσλ 

Πξνυπνζέζεηο: ν δηαρεηξηζηήο έρεη εηζέιζεη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη βξίζθεηαη ζηελ νζφλε κε ηε 

ιίζηα ησλ παηρηψλ 

Μεηα-ζπλζήθεο: Ο παίθηεο δηαγξάθεηαη. 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηε δηαγξαθή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ παίθηε. 

 Ζ εθαξκνγή ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. 

 Ζ εθαξκνγή δηαγξάθεη ην παίθηε. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Ο παίθηεο δελ ππάξρεη, επνκέλσο δε γίλεηαη θακία δηαγξαθή. 

 

5ε Δλφηεηα – Φαγεηά 

ηελ ελφηεηα απηή, ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα πξνζζέζεηο, λα ηξνπνπνηήζεη ή λα δηαγξάςεη θάπνην 

θαγεηφ. Σα κφλα πεδία πνπ απαηηνχληαη λα ζπκπιεξψζεη είλαη ην φλνκα ηνπ θαγεηνχ θαη ηνλ αξηζκφ 

ησλ βαζκψλ ελέξγεηαο πνπ δίλεη ζην ρξήζηε, φηαλ εθείλνο ην θαηαλαιψζεη. Ζ ελφηεηα κνληεινπνηείηαη 

κε ην παξαθάησ δηάγξακκα. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Παπαδεκεηξίνπ Σππξίδωλ 

Αλάπηπμε δηαδηθηπαθνύ εθπαηδεπηηθνύ παηρληδηνύ 

γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ καζεκαηηθώλ ζηελ Πξωηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
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Δηθόλα 3-12: Δλόηεηα θαγεηώλ ζην ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηεο εθαξκνγήο 
 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ41): Πξνβνιή θαγεηώλ 

Κχξηνο ρξήζηεο: δηαρεηξηζηήο 

Πεξηγξαθή: ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη λα δεη ηε ιίζηα κε ηα ππάξρνληα θαγεηά. 

Πξνυπνζέζεηο: ν δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα έρεη εηζέιζεη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

Μεηα-ζπλζήθεο: ν δηαρεηξηζηήο βιέπεη ζηελ νζφλε ηνπ ηε ιίζηα ησλ θαγεηψλ 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ ελφηεηα 'Φαγεηά'. 

 Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη ζηελ νζφλε ηα δηαζέζηκα θαγεηά. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Γελ ππάξρεη δηαζέζηκν θαγεηφ. 

 Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη αλάινγν κήλπκα ζηελ νζφλε. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ42): Γεκηνπξγία θαγεηνύ 

Κχξηνο ρξήζηεο: δηαρεηξηζηήο 

Πεξηγξαθή: ν δηαρεηξηζηήο δεκηνπξγεί λέν θαγεηφ 

Δπεθηείλεη: πξνβνιή θαγεηψλ 

Πεξηιακβάλεη: έιεγρνο ζηνηρείσλ 

Πξνυπνζέζεηο: ν δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα έρεη εηζέιζεη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

Μεηα-ζπλζήθεο: δεκηνπξγείηαη λέν θαγεηφ 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη δεκηνπξγία λένπ θαγεηνχ. 

 πκπιεξψλεη ηε θφξκα κε ηα απαξαίηεηα πεδία. 

 Ζ εθαξκνγή ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. 

 Ζ εθαξκνγή πξνζζέηεη ζηε ιίζηα θαγεηψλ ηε λέα εγγξαθή. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Παπαδεκεηξίνπ Σππξίδωλ 

Αλάπηπμε δηαδηθηπαθνύ εθπαηδεπηηθνύ παηρληδηνύ 
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 Σα ζηνηρεία δελ είλαη έγθπξα, νπφηε δε δεκηνπξγείηαη λέα εγγξαθή. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ43): Δπεμεξγαζία θαγεηνύ 

Κχξηνο ρξήζηεο: δηαρεηξηζηήο 

Δπεθηείλεη: πξνβνιή θαγεηψλ 

Πεξηιακβάλεη: έιεγρνο ζηνηρείσλ 

Πξνυπνζέζεηο: ν δηαρεηξηζηήο έρεη εηζέιζεη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη βξίζθεηαη ζηελ νζφλε κε ηε 

ιίζηα ησλ θαγεηψλ 

Μεηα-ζπλζήθεο: Σα ζηνηρεία ηνπ θαγεηνχ έρνπλ ελεκεξσζεί. 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ επεμεξγαζία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαγεηνχ. 

 Σξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία ηνπ. 

 Ζ εθαξκνγή ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. 

 Ζ εθαξκνγή ελεκεξψλεη ην ζπγθεθξηκέλν θαγεηφ. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Σα ζηνηρεία δελ είλαη έγθπξα, επνκέλσο δελ πξαγκαηνπνηείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ θαγεηνχ. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ44): Γηαγξαθή θαγεηνύ 

Κχξηνο ρξήζηεο: δηαρεηξηζηήο 

Πεξηγξαθή: ν δηαρεηξηζηήο δηαγξάθεη έλαλ ππάξρνλ θαγεηφ 

Δπεθηείλεη: πξνβνιή θαγεηψλ 

Πεξηιακβάλεη: έιεγρνο ζηνηρείσλ 

Πξνυπνζέζεηο: ν δηαρεηξηζηήο έρεη εηζέιζεη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη βξίζθεηαη ζηελ νζφλε κε ηε 

ιίζηα ησλ θαγεηψλ 

Μεηα-ζπλζήθεο: Σν θαγεηφ δηαγξάθεηαη. 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηε δηαγξαθή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαγεηνχ. 

 Ζ εθαξκνγή ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. 

 Ζ εθαξκνγή δηαγξάθεη ην θαγεηφ. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Σν θαγεηφ δελ ππάξρεη, επνκέλσο δε γίλεηαη θακία δηαγξαθή. 

 

6ε Δλφηεηα – πιινγέο θαη αληηθείκελα 

ηελ ελφηεηα απηή, ν δηαρεηξηζηήο πξνζζέηεη, επεμεξγάδεηαη θαη δηαγξάθεη ζπιινγέο αληηθεηκέλσλ. Σν 

κφλν πεδίν πνπ απαηηείηαη πξνο ζπκπιήξσζε γηα είλαη ην φλνκα ηεο ζπιινγή, θαζψο επίζεο θαη ε 

θαηεγνξία (ελφηεηα 'Καηεγνξίεο') ζηελ νπνία αλήθεη ε ζπιινγή. 

Δπίζεο, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγνληαο κία ζπιινγή, κπνξεί λα δεη ηα αληηθείκελα πνπ ζπλδένληαη κε εθείλε, 
λα πξνζζέζεη λέα, λα ηξνπνπνηήζεη ηα δηαζέζηκα ή λα δηαγξάςεη θάπνην αληηθείκελν. Σν κφλν πεδίν πνπ 

απαηηείηαη λα θαηαρσξεζεί είλαη ην φλνκα ηνπ αληθεηκέλνπ. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Παπαδεκεηξίνπ Σππξίδωλ 

Αλάπηπμε δηαδηθηπαθνύ εθπαηδεπηηθνύ παηρληδηνύ 

γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ καζεκαηηθώλ ζηελ Πξωηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
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Δηθόλα 3-13: Δλόηεηα ζπιινγώλ θαη αληηθεηκέλσλ ζην ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηεο εθαξκνγήο 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ45): Πξνβνιή ζπιινγώλ 

Κχξηνο ρξήζηεο: δηαρεηξηζηήο 

Πεξηγξαθή: ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη λα δεη ηε ιίζηα κε ηηο ππάξρνπζεο ζπιινγέο 

Πξνυπνζέζεηο: ν δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα έρεη εηζέιζεη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

Μεηα-ζπλζήθεο: ν δηαρεηξηζηήο βιέπεη ζηελ νζφλε ηνπ ηε ιίζηα ησλ ζπιινγψλ 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ ελφηεηα 'πιινγέο'. 

 Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη ζηελ νζφλε ηηο δηαζέζηκεο ζπιινγέο. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε ζπιινγή. 

 Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη αλάινγν κήλπκα ζηελ νζφλε. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ46): Γεκηνπξγία ζπιινγήο 

Κχξηνο ρξήζηεο: δηαρεηξηζηήο 

Πεξηγξαθή: ν δηαρεηξηζηήο δεκηνπξγεί λέα ζπιινγή 

Δπεθηείλεη: πξνβνιή ζπιινγψλ 

Πεξηιακβάλεη: έιεγρνο ζηνηρείσλ 

Πξνυπνζέζεηο: ν δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα έρεη εηζέιζεη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

Μεηα-ζπλζήθεο: δεκηνπξγείηαη λέα ζπιινγή 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη δεκηνπξγία λέαο ζπιινγήο 

 πκπιεξψλεη ηε θφξκα κε ηα απαξαίηεηα πεδία. 

 Ζ εθαξκνγή ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. 

 Ζ εθαξκνγή πξνζζέηεη ζηε ιίζηα ζπιινγψλ ηε λέα εγγξαθή. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Σα ζηνηρεία δελ είλαη έγθπξα, νπφηε δε δεκηνπξγείηαη λέα εγγξαθή. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Παπαδεκεηξίνπ Σππξίδωλ 

Αλάπηπμε δηαδηθηπαθνύ εθπαηδεπηηθνύ παηρληδηνύ 

γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ καζεκαηηθώλ ζηελ Πξωηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
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Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ47): Δπεμεξγαζία ζπιινγήο 

Κχξηνο ρξήζηεο: δηαρεηξηζηήο 

Δπεθηείλεη: πξνβνιή ζπιινγψλ 

Πεξηιακβάλεη: έιεγρνο ζηνηρείσλ 

Πξνυπνζέζεηο: ν δηαρεηξηζηήο έρεη εηζέιζεη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη βξίζθεηαη ζηελ νζφλε κε ηε 

ιίζηα ησλ ζπιινγψλ 

Μεηα-ζπλζήθεο: Σα ζηνηρεία ηεο ζπιινγήο έρνπλ ελεκεξσζεί. 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ επεμεξγαζία κίαο ζπγθεθξηκέλεο ζπιινγήο 

 Σξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία ηεο. 

 Ζ εθαξκνγή ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. 

 Ζ εθαξκνγή ελεκεξψλεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζπιινγή. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Σα ζηνηρεία δελ είλαη έγθπξα, επνκέλσο δελ πξαγκαηνπνηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο ζπιινγήο. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ48): Γηαγξαθή ζπιινγήο 

Κχξηνο ρξήζηεο: δηαρεηξηζηήο 

Πεξηγξαθή: ν δηαρεηξηζηήο δηαγξάθεη κία ππάξρνπζα ζπιινγή 

Δπεθηείλεη: πξνβνιή ζπιινγψλ 

Πεξηιακβάλεη: έιεγρνο ζηνηρείσλ 

Πξνυπνζέζεηο: ν δηαρεηξηζηήο έρεη εηζέιζεη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη βξίζθεηαη ζηελ νζφλε κε ηε 

ιίζηα ησλ ζπιινγψλ 

Μεηα-ζπλζήθεο: Ζ ζπιινγή δηαγξάθεηαη. 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηε δηαγξαθή κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπιινγήο. 

 Ζ εθαξκνγή ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. 

 Ζ εθαξκνγή δηαγξάθεη ηε ζπιινγή. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Ζ ζπιινγή δελ ππάξρεη, επνκέλσο δε γίλεηαη θακία δηαγξαθή. 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ49): Πξνβνιή αληηθεηκέλσλ ζπιινγήο 

Κχξηνο ρξήζηεο: δηαρεηξηζηήο 

Πεξηγξαθή: ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη λα δεη ηε ιίζηα κε ηα αληηθείκελα ηεο ζπιινγήο 

Γεληθεχεη: πξνβνιή ζπιινγψλ 

Πξνυπνζέζεηο: ν δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα έρεη εηζέιζεη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 

ιίζηα κε ηηο ζπιινγέο 

Μεηα-ζπλζήθεο: ν δηαρεηξηζηήο βιέπεη ζηελ νζφλε ηνπ ηε ιίζηα ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο ζπιινγήο 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ ελφηεηα 'Αληηθείκελα' κίαο ζπγθεθξηκέλεο ζπιινγήο. 

 Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη ζηελ νζφλε ηα δηαζέζηκα αληηθείκελα. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Γελ ππάξρεη δηαζέζηκν αληηθείκελν. 

 Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη αλάινγν κήλπκα ζηελ νζφλε. 

 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Παπαδεκεηξίνπ Σππξίδωλ 

Αλάπηπμε δηαδηθηπαθνύ εθπαηδεπηηθνύ παηρληδηνύ 

γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ καζεκαηηθώλ ζηελ Πξωηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

43 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ50): Δπεμεξγαζία αληηθεηκέλνπ 

Κχξηνο ρξήζηεο: δηαρεηξηζηήο 

Δπεθηείλεη: πξνβνιή αληηθεηκέλσλ 

Πεξηιακβάλεη: έιεγρνο ζηνηρείσλ 

Πξνυπνζέζεηο: ν δηαρεηξηζηήο έρεη εηζέιζεη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη βξίζθεηαη ζηελ νζφλε κε ηε 

ιίζηα ησλ αληηθεηκέλσλ 

Μεηα-ζπλζήθεο: Σα ζηνηρεία ηνπ αληηθεηκέλνπ έρνπλ ελεκεξσζεί. 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ επεμεξγαζία ελφο αληηθεηκέλνπ. 

 Σξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία ηνπ. 

 Ζ εθαξκνγή ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. 

 Ζ εθαξκνγή ελεκεξψλεη ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Σα ζηνηρεία δελ είλαη έγθπξα, επνκέλσο δελ πξαγκαηνπνηείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

 

Πεξίπησζε ρξήζεο (ΠΧ51): Γηαγξαθή αληηθεηκέλνπ 

Κχξηνο ρξήζηεο: δηαρεηξηζηήο 

Πεξηγξαθή: ν δηαρεηξηζηήο δηαγξάθεη έλα ππάξρνλ αληηθείκελα 

Δπεθηείλεη: πξνβνιή αληηθεηκέλσλ 

Πεξηιακβάλεη: έιεγρνο ζηνηρείσλ 

Πξνυπνζέζεηο: ν δηαρεηξηζηήο έρεη εηζέιζεη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη βξίζθεηαη ζηελ νζφλε κε ηε 

ιίζηα ησλ αληηθεηκέλσλ κίαο ζπιινγήο 

Μεηα-ζπλζήθεο: Σν αληηθείκελν δηαγξάθεηαη. 

Βαζηθή ξνή: 

 Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηε δηαγξαθή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ. 

 Ζ εθαξκνγή ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. 

 Ζ εθαξκνγή δηαγξάθεη ην αληηθείκελα. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

 Σν αληηθείκελν δελ ππάξρεη, επνκέλσο δε γίλεηαη θακία δηαγξαθή. 
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4 ΦΕΔΙΑΜΟ 

4.1 Εισαγωγή 

Γηα λα είλαη ε εθαξκνγή πξνζαξκνζηηθή, ζα πξέπεη κε θάπνην ηξφπν λα απνζεθεχνληαη ζην ζχζηεκα 

δηάθνξα δεδνκέλα γηα ηνλ θάζε παίθηε θαη αλάινγα εθείλν λα πξνζαξκφδεηαη ζε απηά κεηαβάιινληαο 

θάπνηα ζηνηρεία ηνπ παηρληδηνχ. Απηφ θαζίζηαηαη δπλαηφ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο ε ρξήζε αξρείσλ 

ζε κνξθή XML ή ε ρξήζε βάζεο δεδνκέλσλ. Ζ αλάιπζε απαηηήζεσλ πξνυπνζέηεη λα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα εηζφδνπ θάζε ρξήζηε κε ηε ρξήζε νλφκαηνο θαη θσδηθνχ, Δπίζεο, ηα δεδνκέλα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε θάζε ρξήζηε είλαη αξθεηά. Οη δχν απηέο ιεπηνκέξεηεο νδεγνχλ ζηελ απφθαζε ρξήζεο 

βάζεο δεδνκέλσλ αθνχ είλαη επθνιφηεξε ε άληιεζε θαη ελεκέξσζε ησλ δεδνκέλσλ θάζε ρξήζηε. 

4.2 Βάση δεδομένων 

4.2.1 Εννοιολογικός σχεδιασμός της βάσης δεδομένων 

ηε βάζε δεδνκέλσλ ζα θαηαρσξνχληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο ράξηεο ηνπνζεζηψλ, ηνπο 

ρξήζηεο, ηα θαγεηά, ηηο ζπιινγέο αληηθεηκέλσλ θαη ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα. Σα δεδνκέλα ζα είλαη 

αξθεηά θαη φζν πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο παίδνπλ, ηφζν απηά ζα απμάλνληαη. πλεπψο, θξίλεηαη αλαγθαίνο ν 

ελλνηνινγηθφο ζρεδηαζκφο κίαο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ,  ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ε αλεμαξηεζία ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηπρφλ αιιαγέο ζηε θπζηθή δνκή ηεο βάζεο λα κελ απαηηεί αιιαγέο ζην πξφγξακκα 

εθαξκνγήο, λα απνθεχγεηαη ν πιενλαζκφο δεδνκέλσλ θαη λα δηαηεξείηαη ε αθεξαηφηεηα θαη ε ζπλέπεηά 

ηνπο. 

Γεκηνπξγνχκε δχν δηαθνξεηηθά δηαγξάκκαηα νληνηήησλ – ζπζρεηίζεσλ (E-R), έλα πνπ 

απνζεθεχεη ηα ζηνηρεία ηνπ θπξίσο παηρληδηνχ, φπσο ράξηεο, αληηθείκελα, θαγεηά, παίθηεο θαη έλα ζην 

νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα δεδνκέλα ηεο πνξείαο ελφο παίθηε θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

παηρληδηψλ. Ο δηαρσξηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη θαζαξά γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ αλαγλψζηε, αθνχ ζηελ 

νπζία ε βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ησλ δχν δηαγξακκάησλ είλαη κία. Γηα ηνλ ίδην 

ζθνπφ, δελ είλαη νξαηέο ζην δηάγξακκα νη ηδηφηεηεο (attributes) ησλ νληνηήησλ. 

Δπίζεο, θαιφ είλαη λα ηνληζηεί φηη ηα ιεθηηθά ησλ ραξηψλ, αληηθεηκέλσλ θαη θαγεηψλ κπνξνχλ 

λα ραξαθηεξηζηνχλ απφ δχν πεδία, έλα γηα ηελ ειιεληθή θαη έλα γηα ηελ αγγιηθή γιψζζα. Απηφ 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα λα είλαη ε εθαξκνγή επεθηάζηκε θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη λα είλαη εχθνια 

πξνζβάζηκε θαη απφ καζεηέο μέλσλ ρσξψλ. 
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Δηθόλα 4-1: Γηάγξακκα νληνηήησλ – ζπζρεηίζεσλ (E-R) ηνπ θπξίσο παηρληδηνύ 
 

Οντότητα Player 

Ζ νληφηεηα Player πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θάζε παίθηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηαρσξείηαη ην φλνκα 

ηνπ παίθηε, ν θσδηθφο εηζφδνπ ηνπ ζηελ εθαξκνγή, ην επίπεδφ ηνπ, ε ηξέρνπζα ελέξγεηά ηνπ, ε κέγηζηε 

ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα έρεη, νη βαζκνί εκπεηξίαο ηνπ, ηα ρξήκαηα πνπ δηαζέηεη, ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί 

ψζηε λα πάξεη έλα βαζκφ ελέξγεηαο, ην θχιν ηνπ θαη ηα επίπεδα γλψζεψλ ηνπ ζηελ πξφζζεζε, αθαίξεζε, 

πνιιαπιαζηαζκφ θαη δηαίξεζε. 

 

Οντότητα Category 

Ζ νληφηεηα Category απιά πεξηιακβάλεη ην φλνκα κηαο θαηεγνξίαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε εθαξκνγή 

κπνξεί λα επεθηαζεί θαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη κηα ηνπνζεζία, λα ππάξρνπλ θαη 

ηα αλάινγα αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα αλαθαιχςεη θαλείο θαηά ηελ αλαδήηεζή ηνπ. 

 

Οντότητα Map 

Ζ νληφηεηα Map πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ράξηεο ησλ ηνπνζεζηψλ. Καηαρσξνχληαη δεδνκέλα φπσο 

ε νλνκαζία ηεο ηνπνζεζίαο, αλ είλαη ελεξγή ε ηνπνζεζία ζην παηρλίδη, ην ειάρηζην επίπεδν πνπ 

απαηηείηαη λα έρεη έλαο παίθηεο γηα λα απνθηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν ράξηε θαη ε ηηκή ηνπ ζε ρξήκαηα. Ο 

ράξηεο ζπζρεηίδεηαη κε κία κφλν θαηεγνξία, ελψ κία θαηεγνξία κπνξεί λα πεξηέρεη πνιινχο ράξηεο. 

Δπνκέλσο, ε ζπζρέηηζε θαηεγνξία – ράξηεο είλαη έλα πξνο πνιιά. Ο ράξηεο ζπζρεηίδεηαη θαη κε ηνλ 
παίθηε. Έλαο ράξηεο κπνξεί λα αλήθεη ζηελ θαηνρή πνιιψλ παηρηψλ. Δπίζεο, πνιινί παίθηεο κπνξεί λα 

έρνπλ ηνλ ίδην ράξηε. πλεπψο, ε ζρέζε είλαη πνιιά πξνο πνιιά. ηε ζπζρέηηζε θαηαρσξνχληαη 

δεδνκέλα, φπσο αλ ν ζπγθεθξηκέλνο ράξηεο είλαη ν ηξέρνλ πξνο αλαδήηεζε γηα θάπνην ρξήζηε, αλ έρεη 
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νινθιεξσζεί ε αλαδήηεζε ηεο αληίζηνηρεο ηνπνζεζίαο θαη πνηα ζεκεία ηνπ ράξηε έρεη αλαδεηήζεη ν 

ρξήζηεο. 

 

Οντότητα Food 

Ζ νληφηεηα Food πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα θαγεηά πνπ κπνξεί λα αλαθαιχςεη έλαο ρξήζηεο ζε κία 

ηνπνζεζία. Σα δεδνκέλα αθνξνχλ έλα θαγεηφ είλαη ην φλνκά ηνπ θαη νη πφληνη ελέξγεηαο πνπ εθείλν δίλεη 

ζε έλα ρξήζηε, φηαλ θαηαλαισζεί. Έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ δηάθνξα θαγεηά, ελψ 

έλα θαγεηφ κπνξεί λα ην έρνπλ πνιινί ρξήζηεο. Δπνκέλσο, ε ζρέζε θαγεηνχ – παίθηε είλαη πνιιά πξνο 

πνιιά. Ζ ζπζρέηηζε απηή πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ηνπ θάζε θαγεηνχ πνπ έρεη ν ρξήζηεο. 

 

Οντότητα Collection 

Ζ νληφηεηα Collection πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπιινγέο αληηθεηκέλσλ πνπ ππάξρνπλ 

ζην παηρλίδη. Μία ζπιινγή απνηειείηαη απφ ην φλνκά ηεο. Έλαο παίθηεο κπνξεί λα έρεη αληηθείκελα απφ 

δηάθνξεο ζπιινγέο, ελψ αληηθείκελα κίαο ζπιινγήο κπνξεί λα έρνπλ αλαθαιπθζεί απφ πνιινχο παίθηεο. 

Ζ ζπζρέηηζε ζπιινγή – παίθηεο είλαη πνιιά πξνο πνιιά θαη πεξηέρεη ηελ πιεξνθνξία αλ κία ζπιινγή 
έρεη αζθαιηζηεί απφ ηνλ παίθηε πνπ ηελ θαηέρεη. 

 

Οντότητα Item 

Ζ νληφηεηα Item πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα αλαθαιχςεη έλαο 

παίθηεο. Έλα αληηθείκελν αλήθεη νπσζδήπνηε ζε κία ζπιινγή, ελψ κία ζπιινγή κπνξεί λα έρεη 
παξαπάλσ απφ έλα αληηθείκελα. Δπνκέλσο, ε ζπζρέηηζε αληηθείκελν – ζπιινγή είλαη πνιιά πξνο έλα 

θαη, εθηφο απφ ην φλνκα ηνπ αληηθείκελνπ, ε νληφηεηα πεξηγξάθεη θαη ζε πνηα ζπιινγή αλήθεη ην 

αληηθείκελν. Δπίζεο, έλαο παίθηεο κπνξεί λα αλαθαιχςεη πνιιά αληηθείκελα, ελψ έλα αληηθείκελν κπνξεί 

λα αλαθαιπθζεί απφ πνιινχο παίθηεο. πλεπψο, ππάξρεη ζπζρέηηζε πνιιά πξνο πνιιά αλάκεζα ζηηο 

νληφηεηεο Player θαη Item, ε νπνία πεξηγξάθεη ηελ πνζφηεηα θάζε αληηθεηκέλνπ πνπ έρεη θάζε ρξήζηεο. 

Σν ηειεπηαίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο αθνχ ππάξρεη ην ζθεπηηθφ λα 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα ζηέιλνπλ ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ πάλσ απφ κία θνξά ζε 

άιινπο ρξήζηεο θαη λα ππάξρεη αιιεινβνήζεηα. 

 

Οντότητα Users 

Σέινο, ε νληφηεηα Users πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ηεο εθαξκνγήο θαη κπνξνχλ λα πξνζζέηνπλ, ελεκεξψλνπλ ή δηαγξάθνπλ ράξηεο, ζπιινγέο, 

αληηθείκελα θαη θαγεηά. 
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Δηθόλα 4-2: Γηάγξακκα νληνηήησλ – ζπζρεηίζεσλ (E-R) ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ 
 

Οντότητα Player 

Ζ νληφηεηα Player είλαη ε ίδηα πνπ πεξηγξάθεηαη θαη ζην πξνεγνχκελν κνληέιν νληνηήησλ – 

ζπζρεηίζεσλ. 

 

Οντότητα Game 

Ζ νληνηεηα Game πεξηέρεη ηελ πιεξνθνξία ηνπ νλφκαηνο ηνπ παηρληδηνχ. 

 

Οντότητα Chapter 

Ζ νληφηεηα Chapter πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θεθάιαηα ησλ καζεκαηηθψλ παηρληδηψλ. Ζ κφλε 

ηδηφηεηα πνπ έρεη είλαη ην φλνκα ηνπ θεθαιαίνπ, π.ρ. πξφζζεζε, αθαίξεζε, πνιιαπιαζηαζκφο θαη 

δηαίξεζε. Ζ εθαξκνγή πξέπεη λα απνζεθεχεη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θάζε παίθηε γηα θάζε θεθάιαην 
μερσξηζηά, ψζηε λα αιιάδεη απηφκαηα θαη δπλακηθά ην επίπεδν δπζθνιίαο ησλ αζθήζεσλ. Δπνκέλσο, 

έλαο παίθηεο έρεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα πνιιά θεθάιαηα, ελψ γηα έλα θεθάιαην ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία πνιιψλ παηρηψλ. Απνηέιεζκα είλαη λα ππάξρεη ζπζρέηηζε πνιιά πξνο πνιιά αλάκεζα ζηηο 

νληφηεηεο Chapter θαη Player. 

 

Οντότητα Exercise 

Ζ νληφηεηα Exercise πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αζθήζεηο ησλ παηρληδηψλ. Πεξηιακβάλεη ηελ 

νλνκαζία ηνπ παηρληδηνχ θαη ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ. Κάζε άζθεζε αλήθεη ζε έλα θεθάιαην ελψ έλα 

θεθάιαην κπνξεί λα έρεη πνιιέο αζθήζεηο. Δπνκέλσο, ππάξρεη ζπζρέηηζε  θεθάιαην – άζθεζε θαη είλαη 

πνιιά πξνο έλα. Δπίζεο, ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην ρξήζηε θαη ηελ άζθεζε ε νπνία πεξηγξάθεη αλ 

κία άζθεζε έρεη επηιπζεί απφ ην ρξήζηε. Πνιινί ρξήζηεο κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ πνιιέο αζθήζεηο 

θαη λα ηηο επηιχζνπλ, ελψ κία ζπγθεθξηκέλε άζθεζε κπνξεί λα επηιπζεί απφ πνιινχο ρξήζηεο. Άξα, ε 

ζπζρέηηζε άζθεζε – ρξήζηεο είλαη πνιιά πξνο πνιιά. 

 

Οντότητα Mistake 

Μία αθφκα δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο εθαξκνγήο απνηειεί ε δηάγλσζε ησλ ιαζψλ πνπ θάλεη έλαο 

καζεηήο. Μπνξεί ζηελ εθαξκνγή λα κελ γίλεηαη αθφκα ρξήζε ηεο, σζηφζν ε θαηαρψξεζε ησλ ιαζψλ 

ελφο παίθηε ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαζηζηά πην εχθνιε κειινληηθά ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ 
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πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ νληφηεηα Mistake πεξηέρεη ηελ πιεξνθνξία ελφο ιάζνπο, π.ρ. 

ιάζνο ζην θξαηνχκελν, ιάζνο ζηηο κνλάδεο ή δεθάδεο, ιάζνο ζηελ πξάμε ή γεληθφ ιάζνο ην νπνίν δελ 

κπνξεί λα θαηαρσξεζεί ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Έλα ιάζνο κπνξεί λα αθνξά κφλν έλα 
θεθάιαην (π.ρ. αθαίξεζε), ελψ ζε έλα θεθάιαην κπνξνχλ λα γίλνπλ παξαπάλσ απφ έλα ιάζε. Δπνκέλσο, 

ππάξρεη ζπζρέηηζε έλα πξνο πνιιά αλάκεζα ζηηο νληφηεηεο Mistake θαη Chapter. 

Έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξεηηθά είδε ιαζψλ ελψ έλα ιάζνο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ πνιινχο ρξήζηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, δεκηνπξγείηαη ζπζρέηηζε πνιιά πξνο πνιιά 

αλάκεζα ζηηο νληφηεηεο Mistake θαη Player. 

4.2.2 Λογικός σχεδιασμός της βάσης δεδομένων 

ηελ ελφηεηα απηή ζα πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζηεί ην δηάγξακκα νληνηήησλ – ζπζρεηίζεσλ ζε έλα 

κνληέιν νξγάλσζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο (DBMS) ζην 

νπνίν ζα πινπνηεζεί ε βάζε δεδνκέλσλ. Απφ ηα δηάθνξα κνληέια πνπ έρνπλ εκθαληζηεί θαηά θαηξνχο, 

ην ζρεζηαθφ κνληέιν έρεη επηθξαηήζεη θαη ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν. Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεο 
δεδνκέλσλ πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ εθαξκνγή είλαη ε mysql, ε νπνία είλαη ειεχζεξε πξνο ρξήζε. 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη πίλαθεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζηνπο νπνίνπο 

απεηθνλίδεηαη ην δηάγξακκα E-R θαη απνηεινχλ ην ινγηθφ ζρήκα ηεο βάζεο. ηελ εηθφλα 4-3 

δηαθξίλνληαη νη πίλαθεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Καηά ηε κεηαηξνπή ηνπ ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο ζε 

ινγηθνχ, πξαγκαηνπνηήζεθε θαλνληθνπνίεζε ησλ πηλάθσλ ψζηε ε εθηέιεζε ησλ εξσηεκάησλ ζηε βάζε 

λα είλαη απνδνηηθή θαη γξήγνξε. Σν ζπλνιηθφ ζρήκα ρσξίζηεθε πάιη ζε δχν ζρήκαηα, ην θάζε έλα απφ 
ηα νπνία αληηζηνηρεί ζηα δηαγξάκκαηα E-R πνπ ζρεδηάζακε. 

ηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνχλ, ηα νλφκαηα ησλ πηλάθσλ ζεκεηψλνληαη ζε γαιάδην θφλην, ηα 

πξσηεχνληα θιεηδηά ζεκεηψλνληαη ζηελ πξψηε γξακκή κε έλα εηθνλίδην θίηξηλνπ θιεηδηνχ ζηα αξηζηεξά 

ηνπο, ελψ ηα μέλα θιεηδηά έρνπλ έλα κνβ ξφκβν δίπια ηνπο. Να ζεκεησζεί, επίζεο, φηη φζνη πίλαθεο έρνπλ 

δχν θίηξηλα θιεηδηά, ηα ζπγθεθξηκέλα πεδία είλαη μέλα θιεηδηά αιιά ν ζπλδπαζκφο ηνπο απνηειεί ην 
πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα. Σα βέιε ζπλδένπλ ηνπο πίλαθεο κε ηα μέλα θιεηδηά (αξρή ηνπ βέινπο) κε 

ηνπο πίλαθεο κε ηα πξσηεχνληα θιεηδηά (ηέινπο ηνπ βέινπο). Σα πεδία πνπ είλαη μέλα θιεηδηά ζε έλαλ 

πίλαθα παίξλνπλ ηηο ηηκέο ηνπο απφ ηα πεδία πνπ είλαη πξσηεχνληα θιεηδηά ζηνλ πίλαθα κε ηνλ νπνίν 

ζπλδένληαη. 
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Δηθόλα 4-3: Γηάγξακκα ζρήκαηνο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ην θπξίσο παηρλίδη 
 

Ζ απεηθφληζε ησλ νληνηήησλ θαη ησλ ζπζρεηίζεσλ ηνπ δηαγξάκκαηνο E-R ζε πίλαθεο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ γίλεηαη σο εμήο: αξρηθά, θάζε νληφηεηα κεηαηξέπεηαη ζε πίλαθα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, 

πξνθχπηνπλ νη πίλαθεο player, map, category, food, collection, item θαη users απφ ηηο αληίζηνηρεο 
νληφηεηεο. Κάζε ηέηνηνο πίλαθαο έρεη έλα πεδίν πνπ παίδεη ην ξφιν ηνπ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ, πνπ, ζηελ 

πεξίπησζή καο, είλαη έλαο αχμσλ αξηζκφο πνπ παξάγεη ην ζχζηεκα. 

Γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ  ζπζρεηίζεσλ ηζρχνπλ ηα εμήο: ζηνλ πίλαθα collection, πξνζηίζεηαη 

ην μέλν θιεηδί categoryid ην νπνίν ζπλδέεη κία ζπιινγή κε κία θαηεγνξία. ηνλ πίλαθα item πξνζηίζεηαη 

ην μέλν θιεηδί collectionid ην νπνίν ζπλδέεη έλα αληηθείκελν κε κία ζπιινγή. 

Μία ζπζρέηηζε πνιιά πξνο πνιιά επηβάιιεη ηε δεκηνπξγία λένπ πίλαθα. ηελ πεξίπησζή καο, 

ππάξρνπλ αξθεηέο ηέηνηνπ είδνπο ζπζρεηίζεηο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχκε ηνπο εμήο πίλαθεο: ν 

πίλαθαο player_map ζπλδέεη έλα παίθηε κε έλα ράξηεο κηαο ηνπνζεζίαο. Σα πξσηεχνληα θιεηδηά playerid 

θαη mapid ηνπ πίλαθα player_map είλαη μέλα θιεηδηά θαη ζπλδένληαη κε ην πξσηεχνλ θιεηδί id ηνπ πίλαθα 

player θαη ην πξσηεχνλ θιεηδί id ηνπ πίλαθα map αληίζηνηρα. 

Γεκηνπξγείηαη ν πίλαθαο player_food ν νπνίνο αλαπαξηζηά ηα θαγεηά πνπ έρεη θάζε ρξήζηεο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά playerid θαη foodid ηνπ πίλαθα είλαη μέλα θιεηδηά θαη ζπλδένληαη κε ην πξσηεχνλ 

θιεηδί id ηνπ πίλαθα player θαη ην πξσηεχνλ θιεηδί foodid ηνπ πίλαθα food αληίζηνηρα. 
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Ο πίλαθαο player_collection αλαπαξηζηά ηηο ζπιινγέο απφ ηηο νπνίεο έρεη αληηθείκελα θάζε 

ρξήζηεο. Σα μέλα θιεηδηά playerid θαη collectionid ζπλδένληαη κε ηα πξσηεχνληα θιεηδηά ησλ πηλάθσλ 

player θαη collection. 

Σέινο, ν πίλαθαο player_item έρεη πξσηεχνλ θιεηδί ην δεχγνο ησλ μέλσλ θιεηδηψλ playerid θαη 

itemid, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηα πξσηεχνληα θιεηδηά ησλ πηλάθσλ player θαη item αληίζηνηρα. Ο 

πίλαθαο player_item πεξηγξάθεη πνηα αληηθείκελα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ έλαο ρξήζηεο θαη ηελ πνζφηεηά 

ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη πίλαθεο ηεο βάζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Γηα 

θάζε ραξαθηεξηζηηθφ (πεδίν), ζεκεηψλνληαη ην φλνκα, ν ηχπνο δεδνκέλσλ, ν αληίζηνηρνο ηχπνο ηεο 

mysql θαη ε πεξηγξαθή ηνπ. 

Ο πίλαθαο player απνηειεί ηνλ θεληξηθφ πίλαθα ηεο βάζεο. ε απηφλ εκπεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο 

γηα ηα θχξηα ζηνηρεία ελφο παίθηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλεηαη ην φλνκα ηνπ παίθηε (name), ν 

θσδηθφο εηζφδνπ ηνπ ζηελ εθαξκνγή (password), ην επίπεδφ ηνπ (level), ε ηξέρνπζα ελέξγεηά ηνπ (hp), ε 

κέγηζηε ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα έρεη (maxhp), νη βαζκνί εκπεηξίαο (exp), ηα ρξήκαηά ηνπ (money), πφηε 

μφδεςε ηειεπηαία θνξά βαζκνχο απφ ηελ ελέξγεηά ηνπ (last_time), ην θχιν ηνπ (sex) θαη ην επίπεδν 

γλψζεψλ ηνπ ζηελ πξφζζεζε (level_add), αθαίξεζε (level_subtract), πνιιαπιαζηαζκφ (level_multiply) 

θαη ζηε δηαίξεζε (level_divide). 

 

Πίλαθαο 4-1: Οληόηεηα player 

player 

Όλνκα πεδίνπ Πεξηγξαθή Σχπνο Σχπνο ηεο mysql 

id Κσδηθφο παίθηε Αθέξαηνο κεγίζηνπ 

κήθνπο 

bigint 

name Όλνκα παίθηε Υαξαθηήξεο varchar 

password Κσδηθφο εηζφδνπ Υαξαθηήξεο varchar 

level Δπίπεδν Αθέξαηνο int 

hp Σξέρνπζα ελέξγεηα Αθέξαηνο int 

maxhp Μέγηζηε ελέξγεηα Αθέξαηνο int 

exp Δκπεηξία Αθέξαηνο κεγίζηνπ 

κήθνπο 

bigint 

money Υξήκαηα Αθέξαηνο κεγίζηνπ 

κήθνπο 

bigint 

last_time Σειεπηαία θνξά πνπ 

θαηαλαιψζεθε ελέξγεηα 

Αθέξαηνο κεγίζηνπ 

κήθνπο 

bigint 

sex Φχιν Αθέξαηνο int 

level_add Δπίπεδν γλψζεσλ ζηελ 

πξφζζεζε 

Αθέξαηνο int 

level_subtract Δπίπεδν γλψζεσλ ζηελ 
αθαίξεζε 

Αθέξαηνο int 
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level_multiply Δπίπεδν γλψζεσλ ζηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ 

Αθέξαηνο int 

level_divide Δπίπεδν γλψζεσλ ζηε δηαίξεζε Αθέξαηνο int 

 
Κώδηθαο 4-1: Δληνιή SQL γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα player 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `player` ( 

  `id` bigint(1) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `name` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'New player', 

  `password` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `level` int(1) NOT NULL DEFAULT '1', 

  `hp` int(1) NOT NULL DEFAULT '50', 

  `maxhp` int(1) NOT NULL DEFAULT '50', 

  `exp` bigint(1) NOT NULL DEFAULT '0', 

  `money` bigint(1) NOT NULL DEFAULT '0', 

  `last_time` bigint(1) NOT NULL DEFAULT '0', 

  `sex` int(1) NOT NULL DEFAULT '1', 

  `level_add` int(1) NOT NULL DEFAULT '1', 

  `level_subtract` int(1) NOT NULL DEFAULT '1', 

  `level_multiply` int(1) NOT NULL DEFAULT '1', 

  `level_divide` int(1) NOT NULL DEFAULT '1', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

Ο πίλαθαο category  πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη έλαο 

ράξηεο. Σα κφλα δεδνκέλα πνπ πεξηέρεη είλαη ην φλνκα ηεο θαηεγνξίαο ζηελ ειιεληθή θαη ηελ αγγιηθή 

γιψζζα. 

 

Πίλαθαο 4-2: Οληόηεηα category 

category 

Όλνκα πεδίνπ Πεξηγξαθή Σχπνο Σχπνο ηεο mysql 

id Κσδηθφο θαηεγνξίαο Αθέξαηνο int 

name_gr Όλνκα θαηεγνξίαο ζηα 

ειιεληθά 

Υαξαθηήξεο varchar 

name_en Όλνκα θαηεγνξίαο ζηα αγγιηθά Υαξαθηήξεο varchar 

 

 
Κώδηθαο 4-2: Δληνιή SQL γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα category 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `category` ( 

  `id` int(1) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `name_gr` varchar(30) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'New category', 

  `name_en` varchar(30) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'New category', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 
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ηνλ πίλαθα map θαηαρσξνχληαη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνπο ράξηεο ηνπνζεζηψλ. Ζ πιεξνθνξία 

απνηειείηαη απφ ην φλνκα ηεο ηνπνζεζίαο ζηα ειιεληθά (name_gr) θαη ηα αγγιηθά (name_en), αλ έλαο 

ράξηεο είλαη ελεξγφο ( visible - επνκέλσο είλαη θαη ε ηνπνζεζία δηαζέζηκε πξνο αλαδήηεζε), ηη επίπεδν 
παίθηε (level) απαηηείηαη γηα λα απνθηεζεί ν ράξηεο, ην ρξεκαηηθφ πνζφ (price) πνπ πξέπεη λα δηαηεζεί 

θαη ζε πνηα θαηεγνξία αλήθεη (categoryid). 

 

Πίλαθαο 4-3: Οληόηεηα map 

map 

Όλνκα πεδίνπ Πεξηγξαθή Σχπνο Σχπνο ηεο mysql 

id Κσδηθφο ράξηε Αθέξαηνο int 

name_gr Όλνκα ηνπνζεζίαο ζηα 

ειιεληθά 

Υαξαθηήξεο varchar 

name_en Όλνκα ηνπνζεζίαο ζηα 

αγγιηθά 

Υαξαθηήξεο varchar 

visible Αλ είλαη ελεξγφο ν ράξηεο 

(άξα θαη ε ηνπνζεζία) 

Αθέξαηνο int 

level Σν ειάρηζην επίπεδν ηνπ 

παίθηε πνπ απαηηείηαη 

Αθέξαηνο int 

price Ζ ηηκή ηνπ ζε ρξήκαηα Αθέξαηνο int 

categoryid Ο θσδηθφο ηεο θαηεγνξίαο 

ζηελ νπνία αλήθεη 

Αθέξαηνο int 

 

Κώδηθαο 4-3: Δληνιέο SQL γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα map 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `map` ( 

  `id` int(1) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `name_gr` varchar(25) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'New map', 

  `name_en` varchar(25) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'New map', 

  `visible` int(1) NOT NULL DEFAULT '0', 

  `level` int(1) NOT NULL DEFAULT '1', 

  `price` int(1) NOT NULL DEFAULT '0', 

  `categoryid` int(1) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `categoryid` (`categoryid`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

ALTER TABLE `map` 

  ADD CONSTRAINT `map_ibfk_1` FOREIGN KEY (`categoryid`) REFERENCES `category` (`id`); 

Ο πίλαθαο food πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θαγεηά πνπ κπνξεί λα αλαθαιχςεη έλαο παίθηεο ζην 
παηρλίδη. Έλα θαγεηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην φλνκά ηνπ ζηα ειιεληθά (name_gr) θαη ηα αγγιηθά 

(name_en), θαζψο θαη απφ ηελ ελέξγεηα (hp) πνπ πξνζθέξεη ζηνλ παίθηε φηαλ εθείλνο ην 

ρξεζηκνπνηήζεη. 
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Πίλαθαο 4-4: Οληόηεηα food 

food 

Όλνκα πεδίνπ Πεξηγξαθή Σχπνο Σχπνο ηεο mysql 

id Κσδηθφο θαγεηνχ Αθέξαηνο int 

name_gr Όλνκα θαγεηνχ ζηα ειιεληθά Υαξαθηήξεο varchar 

name_en Όλνκα θαγεηνχ ζηα αγγιηθά Υαξαθηήξεο varchar 

hp Δλέξγεηα πνπ πξνζθέξεη θαηά 

ηελ θαηαλάισζή ηνπ 

Αθέξαηνο int 

 

Κώδηθαο 4-4: Δληνιή SQL γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα food 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `food` ( 

  `id` int(1) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `name_gr` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'New food', 

  `name_en` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'New food', 

  `hp` int(1) NOT NULL DEFAULT '0', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

Ο πίλαθαο collection πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπιινγέο ησλ αληηθεηκέλσλ. 

Πεξηιακβάλεη, απιά, ηα νλφκαηα ησλ ζπιινγψλ ζηα ειιεληθά (name_gr) θαη ηα αγγιηθά (name_en). 

 

Πίλαθαο 4-5: Οληόηεηα collection 

collection 

Όλνκα πεδίνπ Πεξηγξαθή Σχπνο Σχπνο ηεο mysql 

id Κσδηθφο ζπιινγήο Αθέξαηνο int 

name_gr Όλνκα ζπιινγήο ζηα 

ειιεληθά 

Υαξαθηήξεο varchar 

name_en Όλνκα ζπιινγήο ζηα 

αγγιηθά 

Υαξαθηήξεο varchar 

categoryid Κσδηθφο θαηεγνξίαο ζηελ 

νπνία αλήθεη 

Αθέξαηνο int 

 

Κώδηθαο 4-5: Δληνιέο SQL γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα collection 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `collection` ( 

  `id` int(1) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `categoryid` int(1) NOT NULL, 

  `name_gr` varchar(30) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'New collection', 

  `name_en` varchar(30) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'New collection', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `categoryid` (`categoryid`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 
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ALTER TABLE `collection` 

  ADD CONSTRAINT `collection_ibfk_1` FOREIGN KEY (`categoryid`) REFERENCES `category` 
(`id`) ON UPDATE CASCADE; 

 

Ο πίλαθαο item πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ησλ αληηθεηκέλσλ. Κάζε αληηθείκελν έρεη έλα φλνκα ζηα 

ειιεληθά (name_gr) θαη ηα αγγιηθά (name_en) θαη αλήθεη ζε ζπγθεθξηκέλε ζπιινγή (collectionid). 

 

Πίλαθαο 4-6: Οληόηεηα item 

item 

Όλνκα πεδίνπ Πεξηγξαθή Σχπνο Σχπνο ηεο mysql 

id Κσδηθφο αληηθεηκέλνπ Αθέξαηνο κεγίζηνπ 

κήθνπο 

bigint 

name_gr Όλνκα αληηθεηκέλνπ ζηα 

ειιεληθά 

Υαξαθηήξεο varchar 

name_en Όλνκα αληηθεηκέλνπ ζηα 

αγγιηθά 

Υαξαθηήξεο varchar 

collectionid Κσδηθφο ζπιινγήο ζηελ 

νπνία αλήθεη 

Αθέξαηνο int 

 

Κώδηθαο 4-6: Δληνιέο SQL γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα item 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `item` ( 

  `id` bigint(1) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `collectionid` int(1) NOT NULL, 

  `name_gr` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'New item', 

  `name_en` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'New item', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `collectionid` (`collectionid`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

ALTER TABLE `item` 

  ADD CONSTRAINT `item_ibfk_1` FOREIGN KEY (`collectionid`) REFERENCES `collection` (`id`) 

ON UPDATE CASCADE; 

 

Ο πίλαθαο users πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο 

εθαξκνγήο θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηελ παξακεηξνπνηνχλ. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ην φλνκα ρξήζηε 

(username), ηνλ θσδηθφ εηζφδνπ (password) ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο, ην κηθξφ φλνκα (firstname), ην 

επψλπκν (lastname) θαη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηειεπηαίαο εηζφδνπ (last_login). 
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Πίλαθαο 4-7: Οληόηεηα users 

users 

Όλνκα πεδίνπ Πεξηγξαθή Σχπνο Σχπνο ηεο mysql 

username Όλνκα εηζφδνπ 

δηαρεηξηζηή 

Υαξαθηήξεο varchar 

password Κσδηθφο δηαρεηξηζηή Υαξαθηήξεο varchar 

firstname Όλνκα δηαρεηξηζηή Υαξαθηήξεο varchar 

lastname Δπψλπκν δηαρεηξηζηή Υαξαθηήξεο varchar 

last_login Ζκ/λία θαη ψξα 

ηειεπηαίαο εηζφδνπ ζην 

ζχζηεκα 

Αθέξαηνο κεγίζηνπ 

κήθνπο 

bigint 

 

Κώδηθαο 4-7: Δληνιή SQL γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα users 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` ( 

  `USERNAME` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `PASSWORD` varchar(40) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `FIRSTNAME` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `LASTNAME` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `LAST_LOGIN` int(1) NOT NULL DEFAULT '0', 

  PRIMARY KEY (`USERNAME`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

Ο πίλαθαο player_map απνηειεί ηε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο νληφηεηεο player θαη map. ην ζπγθεθξηκέλν 

πίλαθα απνζεθεχνληαη ζηνηρεία, φπσο πνηνη παίθηεο (playerid) έρνπλ θαη πνηνπο ράξηεο (mapid), πνηνο 

απφ φινπο ηνπο ράξηεο είλαη ν επφκελνο ηνπο ζηφρνο (current) θαη πνηνπο ράξηεο έρνπλ αλαδεηήζεη 

πιήξσο (finished). Δπίζεο, θαηαρσξνχληαη ηα ζεκεία (tiles) ηα νπνία έρνπλ αλαδεηήζεη ζε θάζε ράξηε. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζα κπνξνχζαλ ηα ζεκεία ηνπ θάζε ράξηε (tiles) λα ππάξρνπλ ζε 

μερσξηζηφ πίλαθα θαη λα ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε απηά θαη ηνλ θάζε παίθηε. Με απηφ ηνλ ηξφπν, 

φκσο, ζα δεκηνπξγνχληαλ πνιιέο εγγξαθέο (κία γηα θάζε ζπλδπαζκφ παίθηε θαη ζεκείνπ ζην ράξηε πνπ 

έρεη αλαδεηήζεη) θαη ην κέγεζνο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζα απμαλφηαλ ζεκαληηθά. πλεπψο, θξίζεθε 

πξνηηκφηεξν λα θαηαρσξνχληαη ζε κνξθή θεηκέλνπ ρσξηζκέλα κε θφκκα γηα ιφγνπο βειηηζηνπνίεζεο ηεο 

βάζεο, αξθεί λα πξαγκαηνπνηείηαη θαιφο έιεγρνο απφ ηελ εθαξκνγή ψζηε λα δηαηεξείηαη ε ζπλέπεηα ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο βάζεο. 

 

Πίλαθαο 4-8: Σπζρέηηζε player_map 

player_map 

Όλνκα πεδίνπ Πεξηγξαθή Σχπνο Σχπνο ηεο mysql 

playerid Κσδηθφο παίθηε Αθέξαηνο κεγίζηνπ 

κήθνπο 

bigint 

mapid Κσδηθφο ράξηε πνπ έρεη 

ζηελ θαηνρή ηνπ 

Αθέξαηνο int 

current Δίλαη ν ηξέρνλ ράξηεο? Αθέξαηνο int 
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finished Έρεη νινθιεξσζεί ε 

αλαδήηεζε ηνπ ράξηε? 

Αθέξαηνο int 

tiles Σα ζεκεία ηνπ ράξηε πνπ 

έρεη αλαδεηήζεη ήδε 

θάπνηνο παίθηεο 

Κείκελν text 

 

Κώδηθαο 4-8: Δληνιέο SQL γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα player_map 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `player_map` ( 

  `playerid` bigint(1) NOT NULL, 

  `mapid` int(1) NOT NULL, 

  `current` int(1) NOT NULL DEFAULT '0', 

  `finished` int(1) NOT NULL DEFAULT '0', 

  `tiles` text COLLATE utf8_unicode_ci, 

  KEY `playerid` (`playerid`), 

  KEY `mapid` (`mapid`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

ALTER TABLE `player_map` 

  ADD CONSTRAINT `player_map_ibfk_1` FOREIGN KEY (`mapid`) REFERENCES `map` (`id`) ON 

DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT `player_map_ibfk_2` FOREIGN KEY (`playerid`) REFERENCES `player` (`id`) 

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

 

Ζ ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο νληφηεηεο player θαη food επηβάιιεη ηε δεκηνπξγία λένπ πίλαθα 

(player_food). Ο πίλαθαο απηφο πεξηγξάθεη πνηνη παίθηεο (playerid) έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο θαγεηά 

(foodid) θαη ζε ηη πνζφηεηεο (quantity). 

 

Πίλαθαο 4-9: Σπζρέηηζε player_food 

player_food 

Όλνκα πεδίνπ Πεξηγξαθή Σχπνο Σχπνο ηεο mysql 

playerid Κσδηθφο παίθηε Αθέξαηνο κεγίζηνπ 

κήθνπο 

bigint 

foodid Κσδηθφο θαγεηνχ πνπ έρεη 

ζηελ θαηνρή ηνπ 

Αθέξαηνο int 

quantity Πνζφηεηα θαγεηνχ Αθέξαηνο int 

 

Κώδηθαο 4-9: Δληνιέο SQL γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα player_food 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `player_food` ( 

  `playerid` bigint(1) NOT NULL, 

  `foodid` int(1) NOT NULL, 

  `quantity` int(1) NOT NULL DEFAULT '0', 

  PRIMARY KEY (`playerid`,`foodid`), 

  KEY `playerid` (`playerid`), 

  KEY `foodid` (`foodid`) 
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) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

ALTER TABLE `player_food` 

  ADD CONSTRAINT `player_food_ibfk_1` FOREIGN KEY (`playerid`) REFERENCES `player` (`id`) 
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT `player_food_ibfk_2` FOREIGN KEY (`foodid`) REFERENCES `food` (`id`) 

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

 

Ο πίλαθαο player_item απνηειεί ηε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο νληφηεηεο player θαη item. Πεξηγξάθεη πνηα 

αληηθείκελα (itemid) θαη ζε ηη πνζφηεηεο (quantity) έρνπλ νη παίθηεο (playerid). 

 

Πίλαθαο 4-10: Σπζρέηηζε player_item 

player_item 

Όλνκα πεδίνπ Πεξηγξαθή Σχπνο Σχπνο ηεο mysql 

playerid Κσδηθφο παίθηε Αθέξαηνο κεγίζηνπ 
κήθνπο 

bigint 

itemid Κσδηθφο αληηθεηκέλνπ πνπ 

έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ 

Αθέξαηνο int 

quantity Πνζφηεηα αληηθεηκέλσλ Αθέξαηνο int 

 

Κώδηθαο 4-10: Δληνιέο SQL γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα player_item 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `player_item` ( 

  `playerid` bigint(1) NOT NULL, 

  `itemid` bigint(1) NOT NULL, 

  `quantity` int(1) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`playerid`,`itemid`), 

  KEY `playerid` (`playerid`), 

  KEY `itemid` (`itemid`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

ALTER TABLE `player_item` 

  ADD CONSTRAINT `player_item_ibfk_1` FOREIGN KEY (`playerid`) REFERENCES `player` (`id`) 

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT `player_item_ibfk_2` FOREIGN KEY (`itemid`) REFERENCES `item` (`id`) ON 

DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

 

Σέινο, ν πίλαθαο player_collection νθείιεη ηελ χπαξμή ηνπ ζηε ζπζρέηηζε πνιιά πξνο πνιιά αλάκεζα 
ζηνπο παίθηεο θαη ηηο ζπιινγέο αληηθεηκέλσλ. Καηαρσξεί δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο ζπιινγέο 

(collectionid) απφ ηηο νπνίεο νη παίθηεο (playerid) έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα αληηθείκελν θαη, αθνχ έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη κία ζπιινγή, αλ ηελ έρνπλ αζθαιίζεη (secured). 
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Πίλαθαο 4-11: Σπζρέηηζε player_collection 

player_collection 

Όλνκα πεδίνπ Πεξηγξαθή Σχπνο Σχπνο ηεο mysql 

playerid Κσδηθφο παίθηε Αθέξαηνο κεγίζηνπ 

κήθνπο 

bigint 

collectionid Κσδηθφο ζπιινγήο ηεο 

νπνία έρεη ηνπιάρηζηνλ 

έλα αληηθείκελν 

Αθέξαηνο int 

secured Αλ έρεη αζθαιίζεη κία 

ζπιινγή 

Αθέξαηνο int 

 

Κώδηθαο 4-11: Δληνιέο SQL γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα player_collection 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `player_collection` ( 

  `playerid` bigint(1) NOT NULL, 

  `collectionid` int(1) NOT NULL, 

  `secured` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 

  PRIMARY KEY (`playerid`,`collectionid`), 

  KEY `playerid` (`playerid`), 

  KEY `collectionid` (`collectionid`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

ALTER TABLE `player_collection` 

  ADD CONSTRAINT `player_collection_ibfk_1` FOREIGN KEY (`playerid`) REFERENCES `player` 

(`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT `player_collection_ibfk_2` FOREIGN KEY (`collectionid`) REFERENCES 

`collection` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

 

Αθνινπζεί ην ζρήκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδεηαη θαζαξά κε ην εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν θαη ηα 

παηρλίδηα πνπ θαιείηαη λα παίμεη ν παίθηεο. 
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Δηθόλα 4-4: Γηάγξακκα ζρήκαηνο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα 
 

Οη νληφηεηεο player (είλαη ε ίδηα κε παξαπάλσ), chapter, game, mistake κεηαηξέπνληαη ζε πίλαθεο κε 

πξσηεχνληα θιεηδηά αθέξαηνπο αξηζκνχο πνπ απμάλνληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ηεο mysql. 

ηνλ πίλαθα exercise πξνζηίζεηαη ην μέλν θιεηδί gameid ην νπνίν ζπλδέεη κία άζθεζε κε έλ 

παηρλίδη, θαη ην μέλν θιεηδί chapterid, ην νπνίν ζπλδέεη κία άζθεζε κε έλα ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην. 

Δπίζεο, ζηνλ πίλαθα mistake πξνζηίζεηαη ην μέλν θιεηδί chapterid, ην νπνίν ζπλδέεη έλα είδνο ιάζνπο κε 

έλα θεθάιαην. 

Κη εδψ δε ζα κπνξνχζαλ λα παξαιεηθζνχλ επηπιένλ πίλαθεο ιφγσ ησλ ζπζρεηίζεσλ πνιιά πξνο 

πνιιά πνπ ππάξρνπλ. Ο πίλαθαο chapter_stats αλαπαξηζηά ηα ζηαηηζηηθά ελφο παίθηε γη θάζε θεθάιαην. 

Σα μέλα θιεηδηά playerid θαη chapterid ηνπ πίλαθα chapter_stats ζπλδένληαη κε ηα πξσηεχνληα θιεηδηά 

ησλ πηλάθσλ player θαη chapter αληίζηνηρα. 

Ο πίλαθαο exercise_solved πεξηγξάθεη ηηο αζθήζεηο ηηο νπνίεο έρεη ιχζεη θάζε παίθηεο. Σα μέλα 

θιεηδηά playerid θαη exerciseid ζπλδένληαη κε ηα πξσηεχνληα θιεηδηά ησλ πηλάθσλ player θαη exercise 

αληίζηνηρα. Ο ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο απνηειεί κία αθφκα δπλαηφηεηα κειινληηθήο επέθηαζεο ηεο 

εθαξκνγήο ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ε απαίηεζε λα θαηαρσξείηαη ε πιεξνθνξία νινθιήξσζεο κηαο 

άζθεζεο απφ έλα παίθηε θαη λα επεξεάδεηαη αλάινγα ε εμέιημε ηνπ παηρληδηνχ. 

Ο πίλαθαο player είλαη ν θχξηνο πίλαθαο ηεο εθαξκνγήο θαη είλαη ν ίδηνο πνπ πεξηγξάςακε 

παξαπάλσ. 

Ο πίλαθαο game πεξηέρεη δεδνκέλα γηα ην θάζε εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη (ή δξαζηεξηφηεηα) ηεο 

εθαξκνγήο. Ζ κφλε πιεξνθνξία πνπ θαηαρσξείηαη είλαη ην φλνκα (name) ηνπ θάζε παηρληδηνχ. 
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Πίλαθαο 4-12: Οληόηεηα game 

game 

Όλνκα πεδίνπ Πεξηγξαθή Σχπνο Σχπνο ηεο mysql 

gameid Κσδηθφο παηρληδηνχ Αθέξαηνο int 

name Όλνκα παηρληδηνχ Υαξαθηήξεο varchar 

 

Κώδηθαο 4-12: Δληνιή SQL γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα game 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `game` ( 

  `gameid` int(1) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `name` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'Νέα Γξαζηεξηφηεηα', 

  PRIMARY KEY (`gameid`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

Ο πίλαθαο chapter αλαπαξηζηά ηα θεθάιαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αληηθεηκέλνπ, δειαδή ηελ πξφζζεζε, ηελ 

αθαίξεζε, ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηε δηαίξεζε. 

 

Πίλαθαο 4-13: Οληόηεηα chapter 

chapter 

Όλνκα πεδίνπ Πεξηγξαθή Σχπνο Σχπνο ηεο mysql 

chapterid Κσδηθφο θεθαιαίνπ Αθέξαηνο int 

name Όλνκα θεθαιαίνπ Υαξαθηήξεο varchar 

 

Κώδηθαο 4-13: Δληνιή SQL γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα chapter 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `chapter` ( 

  `chapterid` int(1) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `name` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'Νέα Δλφηεηα', 

  PRIMARY KEY (`chapterid`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

Οη αζθήζεηο αλαπαξηζηψληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πίλαθα exercise. Δθηφο απφ ην φλνκα (name) ηεο, κία 

άζθεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ην επίπεδν δπζθνιίαο ηεο (difficulty), απφ ηε δξαζηεξηφηεηα – παηρλίδη κε 

ηελ νπνία ζπλδέεηαη (gameid) θαη ην θεθάιαην κε ην νπνίν ζρεηίδεηαη (chapterid). 

 

 

Πίλαθαο 4-14: Οληόηεηα exercise 

exercise 

Όλνκα πεδίνπ Πεξηγξαθή Σχπνο Σχπνο ηεο mysql 

exerciseid Κσδηθφο άζθεζεο Αθέξαηνο int 

name Όλνκα θεθαιαίνπ Υαξαθηήξεο varchar 

difficulty Δπίπεδν δπζθνιίαο Αθέξαηνο int 
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gameid Κσδηθφο παηρληδηνχ κε ηελ 

νπνία ζπλδέεηαη ε άζθεζε 

Αθέξαηνο int 

chapterid Κεθάιαην ηεο άζθεζεο Αθέξαηνο int 

 

Κώδηθαο 4-14: Δληνιέο SQL γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα exercise 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `exercise` ( 

  `exerciseid` int(1) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `name` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'Νέα Άζθεζε', 

  `difficulty` int(1) NOT NULL DEFAULT '1', 

  `gameid` int(1) NOT NULL, 

  `chapterid` int(1) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`exerciseid`), 

  KEY `GAMEID` (`gameid`), 

  KEY `CHAPTERID` (`chapterid`), 

  KEY `EXERCISE_ibfk_1` (`gameid`), 

  KEY `EXERCISE_ibfk_2` (`chapterid`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci 

 

ALTER TABLE `exercise` 

  ADD CONSTRAINT `EXERCISE_ibfk_1` FOREIGN KEY (`gameid`) REFERENCES `game` 
(`gameid`) ON DELETE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT `EXERCISE_ibfk_2` FOREIGN KEY (`chapterid`) REFERENCES `chapter` 

(`chapterid`) ON DELETE CASCADE; 

 

Ο πίλαθαο mistake αλαπαξηζηά ηα είδε ιαζψλ ζηα νπνία κπνξεί λα ππνπέζεη θάπνηνο παίθηεο θαηά ηελ 

πξνζπάζεηα επίιπζεο κηαο άζθεζεο. Καηαρσξείηαη ην φλνκα ηνπ είδνπο ηνπ ιάζνπο (name), θαζψο 
επίζεο θαη ην θεθάιαην κε ην νπνίν ζρεηίδεηαη (chapterid). 

 

Πίλαθαο 4-15: Οληόηεηα mistake 

mistake 

Όλνκα πεδίνπ Πεξηγξαθή Σχπνο Σχπνο ηεο mysql 

mistakeid Κσδηθφο ιάζνπο Αθέξαηνο int 

name Όλνκα ιάζνπο Υαξαθηήξεο varchar 

chapterid Κεθάιαην κε ην νπνίν 

ζπλδέεηαη ην ιάζνο 

Αθέξαηνο int 

 

Κώδηθαο 4-15: Δληνιέο SQL γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα mistake 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mistake` ( 

  `mistakeid` int(1) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `name` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'Νέν είδνο ιάζνπο', 

  `chapterid` int(1) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`mistakeid`), 

  KEY `CHAPTERID` (`chapterid`), 
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  KEY `MISTAKE_ibfk_1` (`chapterid`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

ALTER TABLE `mistake` 

  ADD CONSTRAINT `MISTAKE_ibfk_1` FOREIGN KEY (`chapterid`) REFERENCES `chapter` 

(`chapterid`) ON DELETE CASCADE; 

 

Ζ ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο νληφηεηεο player θαη chapter είλαη πνιιά πξνο πνιιά θαη επηβάιιεη ηε ρξήζε 

λένπ πίλαθα ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Ο πίλαθαο chapter_stats αλαπαξηζηά ηα ζηαηηζηηθά θάζε παίθηε 

(playerid) ζε θάζε θεθάιαην (chapterid). Πην ζπγθεθξηκέλα, απνζεθεχεηαη ν αξηζκφο ησλ ιαζψλ 

(mistakes) ηνπ θάζε παίθηε θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ (total). 

 

Πίλαθαο 4-16: Σπζρέηηζε chapter_stats 

chapter_stats 

Όλνκα πεδίνπ Πεξηγξαθή Σχπνο Σχπνο ηεο mysql 

playerid Κσδηθφο παίθηε Αθέξαηνο κεγίζηνπ 

κήθνπο 

bigint 

chapterid Κεθάιαην κε ην νπνίν 

ζπλδέεηαη ην ιάζνο 

Αθέξαηνο int 

mistakes Αξηζκφο ιαλζαζκέλσλ 

πξνζπαζεηψλ 

Αθέξαηνο int 

total Αξηζκφ ζπλνιηθψλ 
πξνζπαζεηψλ 

Αθέξαηνο int 

 

Κώδηθαο 4-16: Δληνιέο SQL γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα chapter_stats 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `chapter_stats` ( 

  `playerid` bigint(1) NOT NULL, 

  `chapterid` int(1) NOT NULL, 

  `mistakes` int(1) NOT NULL DEFAULT '0', 

  `total` int(1) NOT NULL DEFAULT '0', 

  KEY `playerid` (`playerid`), 

  KEY `chapterid` (`chapterid`), 

  KEY `CHAPTER_STATS_ibfk_2` (`chapterid`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

ALTER TABLE `chapter_stats` 

  ADD CONSTRAINT `CHAPTER_STATS_ibfk_1` FOREIGN KEY (`playerid`) REFERENCES 

`player` (`id`) ON DELETE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT `CHAPTER_STATS_ibfk_2` FOREIGN KEY (`chapterid`) REFERENCES 

`chapter` (`chapterid`) ON DELETE CASCADE; 

Ο πίλαθαο exercise_solved ζπλδέεη θάζε παίθηε (playerid) κε θάζε άζθεζε (exerciseid) θαη πεξηγξάθεη 

αλ ε εθάζηνηε άζθεζε έρεη ιπζεί απφ ηνλ παίθηε. 
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Πίλαθαο 4-17: Σπζρέηηζε exercise_solved 

exercise_solved 

Όλνκα πεδίνπ Πεξηγξαθή Σχπνο Σχπνο ηεο mysql 

playerid Κσδηθφο παίθηε Αθέξαηνο κεγίζηνπ 

κήθνπο 

bigint 

exerciseid Κσδηθφο άζθεζεο κε ηελ 

νπνία ζπλδέεηαη 

Αθέξαηνο int 

solved Έρεη επηιχζεη ηελ 

άζθεζε? 

Αθέξαηνο int 

 

Κώδηθαο 4-17: Δληνιέο SQL γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα exercise_solved 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `exercise_solved` ( 

  `playerid` bigint(1) NOT NULL, 

  `exerciseid` int(1) NOT NULL, 

  `solved` int(1) NOT NULL DEFAULT '0', 

  KEY `playerid` (`playerid`,`exerciseid`), 

  KEY `EXERCISEID` (`exerciseid`), 

  KEY `EXERCISE_SOLVED_ibfk_2` (`exerciseid`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

ALTER TABLE `exercise_solved` 

  ADD CONSTRAINT `EXERCISE_SOLVED_ibfk_1` FOREIGN KEY (`playerid`) REFERENCES 

`player` (`id`) ON DELETE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT `EXERCISE_SOLVED_ibfk_2` FOREIGN KEY (`exerciseid`) REFERENCES 

`exercise` (`exerciseid`) ON DELETE CASCADE; 

 

Σέινο, ν πίλαθαο mistake_stats πεξηγξάθεη ηα ιάζε (mistakeid) ζηα νπνία έρεη ππνπέζεη θάζε παίθηεο 

(playerid) θαη πφζεο θνξέο (total) ππέπεζε ζε θάζε έλα απφ απηά. 

 

Πίλαθαο 4-18: Σπζρέηηζε mistake_stats 

mistake_stats 

Όλνκα πεδίνπ Πεξηγξαθή Σχπνο Σχπνο ηεο mysql 

playerid Κσδηθφο παίθηε Αθέξαηνο κεγίζηνπ 

κήθνπο 

bigint 

mistakeid Κσδηθφο ιάζνπο ζην 

νπνίν ππέπεζε 

Αθέξαηνο int 

total Πφζεο θνξέο ππέπεζε ζην 

ζπγθεθξηκέλν ιάζνο 

Αθέξαηνο int 

 

Κώδηθαο 4-18: Δληνιέο SQL γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα mistake_stats 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mistake_stats` ( 

  `mistakeid` int(1) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `playerid` bigint(11) NOT NULL, 
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  `total` int(1) NOT NULL DEFAULT '0', 

  KEY `MISTAKEID` (`mistakeid`), 

  KEY `playerid` (`playerid`), 

  KEY `MISTAKE_STATS_ibfk_1` (`mistakeid`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

ALTER TABLE `mistake_stats` 

  ADD CONSTRAINT `MISTAKE_STATS_ibfk_1` FOREIGN KEY (`mistakeid`) REFERENCES 

`mistake` (`mistakeid`) ON DELETE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT `MISTAKE_STATS_ibfk_2` FOREIGN KEY (`playerid`) REFERENCES 

`player` (`id`) ON DELETE CASCADE; 

4.3 Φάρτες τοποθεσιών 

4.3.1 Εισαγωγή 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ παίθηε είλαη λα απνθηήζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα αληηθείκελα θαη λα 

αζθαιίζεη φζν πεξηζζφηεξεο ζπιινγέο κπνξεί. Γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαθαιχπηεη ζπλερψο λέα 
αληηθείκελα, ζα πξέπεη λα απνθηά ζπλερψο λένπο ράξηεο, λα θάλεη λέεο αλαδεηήζεηο θαη λα αλεβαίλεη 

επίπεδν. Μπνξεί νη πξνθιήζεηο πνπ ζπλαληά ν παίθηεο λα είλαη ηα πξνζαξκνζηηθά εθπαηδεπηηθά 

παηρλίδηα, σζηφζν ην θχξην θίλεηξφ ηνπ είλαη λα εκπινπηίδεη ζπλερψο ηηο ζπιινγέο ηνπ. 

4.3.2 Μορφή αρχείου XML χάρτη 

Γηα λα δηαηεξείηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ παίθηε ζε φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξν επίπεδν, θαιφ είλαη λα 

ππάξρεη κία δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζα πξνζηίζεληαη ζπλερψο εχθνια θαη γξήγνξα λένη ράξηεο. Μία 

βνιηθή κέζνδνο δεκηνπξγίαο ραξηψλ είλαη ε ρξήζε αξρείσλ κνξθήο xml, φπνπ ε απαηηνχκελε 

πιεξνθνξία κπνξεί λα είλαη θαιά δνκεκέλε, ψζηε ε ηνπνζεζία λα έρεη ηε κνξθή πνπ επηζπκνχκε. Κάζε 

θνξά πνπ ν δηαρεηξηζηήο ζέιεη λα πξνζζέζεη λέν ράξηε, αξθεί λα δεκηνπξγήζεη έλα αξρείν XML ζηελ 

επηζπκεηή κνξθή θαη λα ην αλεβάζεη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, κπνξεί 

εχθνια λα δεκηνπξγεί λέεο ηνπνζεζίεο πνπ ζα πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα πξαγκαηνπνηεί 

λέεο αλαδεηήζεηο θαη λα απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο λα αλαθαιχςεη θάπνην αληηθείκελν πνπ ιείπεη απφ ηηο 

ζπιινγέο ηνπ. Έλα παξάδεηγκα ελφο ράξηε 2x2 (4 θνπηάθηα ζχλνιν) είλαη ην εμήο: 

 

Κώδηθαο 4-19: Γνκή xml αξρείνπ ηνπνζεζίαο 2x2 
<map> 

 <row> 

  <tile frame="1" result="0" item="1" /> 

  <tile frame="1" result="1" item="1" /> 

 </row> 

 <row> 

  <tile frame="3" result="2" item="1" /> 

  <tile frame="1" result="3" item="1" /> 

 </row> 

</map> 

Οη εηηθέηεο <map> θαη </map> πεξηθιείνπλ φιν ην ράξηε. Οη εηηθέηεο <row> θαη </row> 

πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο αλά ζεηξά. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε πιεξνθνξία αλάκεζα ζηηο πξψηεο εηηθέηεο 
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<row>, </row> δεκηνπξγεί ηα θνπηάθηα ηεο ηνπνζεζίαο ζηελ πξψηε ζεηξά. Οη επφκελεο εηηθέηεο <row>, 

</row> δεκηνπξγνχλ ηα θνπηάθηα ηεο δεχηεξεο ζέζεο ζην ράξηε θ.ν.θ. 

Αλάκεζα ζηηο εηηθέηεο <row>, </row>, πεξηέρνληαη νη εηηθέηεο <tile> θαη </tile>. Δθείλεο 

αλαιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία γηα ην θάζε θνπηάθη ζην ράξηε. Γηα λα γλσξίδεη ε εθαξκνγή ηη βξίζθεηαη 

ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ ράξηε (π.ρ. ζπίηη ή δέληξν), ρξεζηκνπνηείηαη ε ηδηφηεηα frame, ε νπνία 

παίξλεη αθέξαηα ηηκή θαη βνεζά ηελ εθαξκνγή λα εκθαλίζεη ζηελ νζφλε ην αλάινγν θνπηάθη. Έηζη, ε 

ηδηφηεηα frame='1' εκθαλίδεη ην 1ν θνπηάθη, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη π.ρ. απιά ην ρνξηάξη. Σν 2ν frame 

κπνξεί λα είλαη ρνξηάξη κε ζπηηάθη απφ πάλσ. Ζ ηδηφηεηα result ηζνδπλακεί κε ην απνηέιεζκα πνπ 

εκθαλίδεηαη ζην ρξήζηε φηαλ πξαγκαηνπνηήζεη αλαδήηεζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Οη ηηκέο ηεο 
ηδηφηεηαο είλαη, επίζεο, αθέξαηεο θαη έρνπλ ηελ εμήο αληηζηνηρία: 

 

Πίλαθαο 4-19: Απνηειέζκαηα ηεο ηδηόηεηαο result 

Τηκή ηεο ηδηόηεηαο result Απνηέιεζκα αλαδήηεζεο 

0 ν ρξήζηεο δελ αλαθαιχπηεη θάηη 

1 ν ρξήζηεο αλαθαιχπηεη θαγεηφ 

2 ν ρξήζηεο αλαθαιχπηεη ρξήκαηα 

3 ν ρξήζηεο αλαθαιχπηεη ηελ χπαξμε αληηθεηκέλνπ 

 

Σέινο, ππάξρεη κία ηδηφηεηα αθφκα κε ηελ νλνκαζία item, ε νπνία δε ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ εθαξκνγή 

αιιά απνηειεί έλα αθφκα ζηνηρείν δπλαηφηεηαο επέθηαζεο ηνπ παηρληδηνχ. Ζ ρξήζε ηεο απνζθνπεί ζηελ 
εκθάληζε αληηθεηκέλσλ ζε δηάθνξα θνπηάθηα, π.ρ. έλα ηξαπέδη κπνξεί λα είλαη πάλσ ζε μχιηλν πάησκα 

αιιά κπνξεί λα είλαη θαη ζε καξκάξηλν. Οπφηε, αληί λα δεκηνπξγνχληαη 4 θνπηάθηα (μχιηλν πάησκα, 

καξκάξηλν πάησκα, μχιηλν πάησκα κε ηξαπέδη, καξκάξηλν πάησκα κε ηξαπέδη), δεκηνπξγνχληαη 3 

(μχιηλν πάησκα, καξκάξηλν πάησκα, ηξαπέδη) θαη απιά ηνπνζεηείηαη ην ηξαπέδη ζην πάησκα πνπ 

ζέινπκε. Φπζηθά, φζν πεξηζζφηεξα είλαη ηα θνπηάθηα, ηφζν πεξηζζφηεξν κεηψλνληαη ηα αληίζηνηρα 

frames αθνχ έλα ηξαπέδη κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε πνιιά θνπηάθηα. 

4.4 Σοποθεσία ιστού της εφαρμογή 

4.4.1 Εισαγωγή 

Γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο ρξήζηεο λα έρεη πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή, αξθεί λα έρεη έλαλ ππνινγηζηή κε 

ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Θα πξέπεη, ινηπφλ, ε εθαξκνγή λα εγθαηαζηαζεί ζε θάπνην ππνινγηζηή, ν νπνίνο 

ζα έρεη εγθαηεζηεκέλν web server θαη ηε βάζε δεδνκέλσλ. Ο web server αλαιακβάλεη λα παξνπζηάδεη ηε 

ζειίδα ζην θπιινκεηξεηή ηνπ ρξήζηε, φηαλ εθείλνο πιεθηξνινγήζεη ην αλάινγν φλνκα. Ζ εθαξκνγή, 
ινηπφλ, ζηελ νπζία απνηειεί κηα ηζηνζειίδα. 

Μία ηζηνζειίδα κπνξεί λα αλήθεη ζε κία απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 ηαηηθή ζειίδα: κία ζηαηηθή ζειίδα γξάθεηαη ζε γιψζζεο φπσο HTML, CSS θαη javascript. Σν 

πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζηαηηθφ, αθνχ δελ κπνξεί λα αιιάμεη πάξα κφλν αλ επέκβεη ζηνλ θψδηθά 

ηεο ν ίδηνο ν πξνγξακκαηηζηήο. Υξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο ζειίδσλ, ζηηο νπνίεο ην 

πεξηερφκελν δελ αιιάδεη πνηέ ή αιιάδεη πνιχ ζπάληα. 

 Γπλακηθή ζειίδα: κία δπλακηθή ζειίδα πεξηέρεη πεξηερφκελν ην νπνίν παξάγεηαη δπλακηθά κε ηε 

βνήζεηα server-side γισζζψλ, δειαδή γισζζψλ πνπ εθηεινχληαη ζηελ πιεπξά ηνπ server πνπ 

θηινμελεί ηε ζειίδα θαη φρη ζηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ θπιινκεηξεηή ηνπ. Μεξηθέο 

server-side γιψζζεο είλαη νη PHP, .Net, ruby on rails θαη άιιεο. Ζ εθαξκνγή είλαη πινπνηεκέλε 

κε ηε βνήζεηα ηεο γιψζζαο PHP. 

 ειίδεο πνπ πεξηέρνπλ θφξκα: νη θφξκεο πεξηέρνπλ θάπνηα πεδία ηα νπνία ζπκπιεξψλεη ν 

ρξήζηεο θαη νη ηηκέο ηνπο απνζηέιινληαη ζην server. Ο server ειέγρεη ηηο ηηκέο ησλ πεδίσλ πνπ 
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έιαβε θαη πξνβαίλεη ζε αλάινγεο ελέξγεηεο. Γηα ηελ εθαξκνγή θξίλεηαη απαξαίηεην λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κία θφξκα εηζφδνπ ηνπ ρξήζηε ζηελ ηζηνζειίδα, ψζηε λα κπνξέζεη λα παίμεη ην 

παηρλίδη θαη λα απνζεθεχεη ηα ζηαηηζηηθά ηνπ ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε ηζηνζειίδα πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ 

εθαξκνγή, ζα έρεη πνιιά δπλακηθά θνκκάηηα, αθνχ είλαη αλαγθαίν λα βιέπεη ν ρξήζηεο αλά πάζα ζηηγκή 

ηα ζηαηηζηηθά ηνπ ζην παηρλίδη θαη λα έρεη πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο θάζε θνξά. 

4.4.2 Πρότυπο και διάταξη της ιστοσελίδας 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα πξφηππν (template). Καιφ 

είλαη λα αθνινπζείηαη κία ζπγθεθξηκέλε δνκή ζηε δηάηαμε ηεο ζειίδαο ψζηε λα είλαη εχθνιε ε πξνζζήθε 

λέσλ ζειίδσλ αιιά θαη λα γλσξίδεη ν ρξήζηεο αλά πάζα ζηηγκή ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα 

πινεγεζεί ζε εθείλε. Ο δηαρσξηζκφο ησλ ζηαζεξψλ θνκκαηηψλ ηεο ζειίδαο, φπσο ηα βαζηθά θνπκπηά 

πινήγεζεο ή ην ινγφηππν ην νπνίν κεηαθέξεη ην ρξήζηε ζηελ αξρηθή ζειίδα, απφ ηα δπλακηθά θνκκάηηα 

ηα νπνία αθνξνχλ κφλν ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζηε δηάηαμε ηεο ζειίδαο, θαζηζηνχλ πην εχθνιε θαη ηε 

ζπληήξεζή ηεο αθνχ ν πξνγξακκαηηζηήο ζπγθεληξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζην δπλακηθφ θνκκάηη θαη δε 

ρξεηάδεηαη λα μνδεχεη ρξφλν δεκηνπξγψληαο απφ ηελ αξρή γξαθηθά θαη θνπκπηά πινήγεζεο. Ζ δηάηαμε 

ηεο ζειίδαο ηεο εθαξκνγήο είλαη εθείλε πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 4-5. 

 

 
 
Δηθόλα 4-5: Γνκή ηεο ηζηνζειίδαο ηεο εθαξκνγήο 

 

ηελ νπζία ρσξίδεηαη ζε 5 κέξε, αθνχ ην θνκκάηη header πεξηιακβάλεη θαη ην θνκκάηη logo πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηεο ζειίδαο. πλήζσο, ζε εθείλν ην ζεκείν κηαο ζειίδαο ππάξρεη 

έλα ινγφηππν, ην νπνίν απνηειεί θαη ην ζχλδεζκν ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ site. Σν header κπνξεί, επίζεο, 

λα πεξηέρεη θάπνηα εηθφλα (banner) είηε δηαθεκηζηηθή είηε απιά γηα λα γεκίζεη ην “ρψξν” ηεο ζειίδαο θαη 

λα ηε βνεζά λα δείρλεη αηζζεηηθά θαιχηεξε. Σν θνκκάηη menu ρξεζηκνπνηείηαη σο πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 

ηεο ηζηνζειίδαο θαη απνηεινχλ ηα βαζηθά θνπκπηά πινήγεζεο. Οη επηινγέο ηνπ menu ζα κπνξνχζαλ λα 

ππάξρνπλ θαη ζην θνκκάηη sidebar αιιά πξνηηκήζεθε λα κπνπλ ζην ζεκείν απηφ ηα ζηνηρεία ηνπ παίθηε 

αθνχ ρξεηάδνληαη αξθεηφ ρψξν γηα λα είλαη νξαηά φια. Σν πεξηερφκελν ζην θνκκάηη body παξάγεηαη 
δπλακηθά θαη κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ηα ππφινηπα θνκκάηηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη κνλέο αιιαγέο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη είλαη ζην θνκκάηη απηφ, ελψ ην πεξηερφκελν ησλ ππφινηπσλ θνκκαηηψλ 

παξακέλεη ζηαζεξφ. Σέινο, ην θάησ κέξνο (footer) πεξηιακβάλεη θάπνηα ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο, φπσο 

ην δεκηνπξγφ ηεο θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε. 
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Ζ παξαπάλσ δηάηαμε ζε ζπλδπαζκφ κε html, css styles θαη γξαθηθά, παίξλεη ηε κνξθή ηεο 

εηθφλαο 4-6. ηελ θνξπθή δηαθξίλνπκε ηελ πξάζηλε εηθφλα πάλσ αξηζηεξά πνπ απνηειεί ην ινγφηππν ηεο 

ζειίδαο, ην header ην νπνίν πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ην ινγφηππν, ηνλ ηίηιν 'Γηπισκαηηθή Δξγαζία' θαη 
ην φλνκα ηνπ δεκηνπξγνχ. Κάησ απφ ην header ππάξρνπλ νη βαζηθέο επηινγέο πινήγεζεο. ηελ πιάγηα 

κπάξα ππάξρνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ παίθηε, φπσο ην φλνκά ηνπ, ζε πνην επίπεδν βξίζθεηαη, πφζνπο βαζκνχο 

εκπεηξίαο έρεη απνθνκίζεη θαη πφζα ρξήκαηα δηαζέηεη. Γεμηά, φπνπ βξίζθεηαη ην κήλπκα 

θαισζνξίζκαηνο, παξάγεηαη δπλακηθά ην πεξηερφκελν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ επηινγή πνπ έρεη έρεη 

δηαιέμεη ν ρξήζηεο απφ ην κελνχ απφ πάλσ. Σέινο, ην footer ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο πεξηέρεη 

βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ην φλνκα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

 

 
 
Δηθόλα 4-6: Μνξθή ηεο ηζηνζειίδαο κε ηε βνήζεηα ησλ HTML, CSS θαη εηθόλσλ 

4.5 Βασικά στοιχεία του παίκτη 

4.5.1 Εισαγωγή 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζηελ αξηζηεξή θαηαθφξπθε κπάξα ηεο ηζηνζειίδαο, ππάξρνπλ ηα ζηαηηζηηθά ηνπ 

παίθηε. ε νπνηαδήπνηε ελφηεηα ηεο ζειίδαο βξίζθεηαη ν ρξήζηεο, κπνξεί λα παξαθνινπζείο ηηο ηηκέο 

ησλ βαζηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. Απηά απνηεινχληαη απφ ην επίπεδφ ηνπ ηνπ, ηνπο βαζκνχο εκπεηξίαο ηνπ, 

ηνπο βαζκνχο πνπ θαιείηαη λα θηάζεη ψζηε λα αλέβεη ζην επφκελν επίπεδν, ηα ρξήκαηα πνπ δηαζέηεη θαη 
ε κέγηζηε ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα έρεη. 

Θα κπνξνχζαλ λα κελ ππάξρνπλ φια απηά ηα ζηνηρεία θαη ν ρξήζηεο απιά ζα πιεθηξνινγνχζε 

ην ζχλδεζκν ηεο ηζηνζειίδαο θαη ζα έπαηδε φζε ψξα ήζειε, ζπκπιεξψλνληαο φιν θαη πεξηζζφηεξνπο 

ράξηεο θαη ζπιινγέο αληηθεηκέλσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, φκσο, ζα ραλφηαλ γξήγνξα ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

ρξήζηε, ελψ ζίγνπξα ν ξπζκφο νινθιήξσζεο ηεο αλαδήηεζεο ηνπνζεζηψλ, ζα ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ ην 

ξπζκφ δεκηνπξγίαο λέσλ ηνπνζεζηψλ, ηνπιάρηζηνλ γηα θάπνηνπο ρξήζηεο. Απνηέιεζκα ζα ήηαλ θάπνηνη 
παίθηεο λ έρνπλ νινθιεξψζεη φινπο ηνπο ράξηεο θαη λα κελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ςάμνπλ ζε 
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θαηλνχξηεο ηνπνζεζίεο ηα αληηθείκελα ηα νπνία ίζσο ηνπο ιείπνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ, πινπνηήζεθε ην 

ζχζηεκα πνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. 

4.5.2 Επίπεδο χρήστη 

Σν επίπεδν ηνπ ρξήζηε είλαη απαξαίηεην γηα λα ηνλ βνεζήζεη λα “μεθιεηδψζεη” λέεο ηνπνζεζίεο θαη λα 

απνθηήζεη ηνπο αληίζηνηρνπο ράξηεο. Όζν απμάλεηαη ην επίπεδν ηνπ ρξήζηε, νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη 

ράξηεο εκθαλίδνληαη ζηε ιίζηα κε ηνπο δηαζέζηκνπο ράξηεο θαη έρεη ηελ επθαηξία λα θάλεη λέεο 

αλαδεηήζεηο θαη λα αλαθαιχςεη λέα αληηθείκελα. Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε αχμεζε ηνπ 
επηπέδνπ ζπληειεί ζηελ αχμεζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ ρξήζηε θαηά κία κνλάδα. Δπνκέλσο, φζν κεγαιχηεξν 

είλαη ην επίπεδν ελφο ρξήζηε, έρεη πεξηζζφηεξε ελέξγεηα ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζεη πεξηζζφηεξεο 

αλαδεηήζεηο θαη λα νινθιεξψζεη πην γξήγνξα ηνπο ράξηεο. 

4.5.3 Εμπειρία χρήστη 

Σν επίπεδν ηνπ ρξήζηε δελ απμάλεηαη απφ ηε κία ζηηγκή ζηελ άιιε αιιά κεζνιαβεί κηα δηαδηθαζία. Ζ 

δηαδηθαζία απηή πξνυπνζέηεη ηε ζπγθέληξσζε νξηζκέλσλ βαζκψλ εκπεηξίαο απφ ην ρξήζηε ψζηε λα 

απμήζεη ην επίπεδφ ηνπ θαηά κία κνλάδα. Ζ αχμεζε επηπέδνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ξπζκφ αξηζκεηηθήο 

πξνφδνπ, ε νπνία κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ ηνλ ηχπν: 

αλ=α1+(λ-1) σ, 

φπνπ αλ νη βαζκνί εκπεηξίαο πνπ απαηηνχληαη γηα λα αλέβεη ν ρξήζηεο ζην επίπεδν λ, α1 νη βαζκνί 

εκπεηξίαο κε ηνπο νπνίνπο μεθηλάεη ν ρξήζηεο θαη ε ηηκή ηνπ ηζνχηαη κε ην 0, λ ην επίπεδν θαη σ κία 

ζηαζεξά πνζφηεηα, πνπ νλνκάδεηαη δηαθνξά ηεο αξηζκεηηθήο πξνφδνπ θαη ηζνχηαη κε 300. πλεπψο, γηα 

ηα πξψηα πέληε επίπεδα ρξεηάδνληαη νη παξαθάησ βαζκνί εκπεηξίαο: 

 

Πίλαθαο 4-20: Οη βαζκνί εκπεηξίαο πνπ απαηηνύληαη γηα θάζε επίπεδν 

Δπίπεδν ρξήζηε Βαζκνί εκπεηξίαο πνπ απαηηνύληαη 

1 0 

2 300 

3 600 

4 900 

5 1200 

4.5.4 Ενέργεια χρήστη 

Ζ ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε είλαη απαξαίηεηε γηα λα κπνξεί λα ςάρλεη γηα αληηθείκελν ζε θάζε ζεκείν ηνπ 

ράξηε. Απνηειεί έλα ζηνηρείν ξεαιηζκνχ, αθνχ φζν κεηψλεηαη, ζεσξείηαη φηη ν ρξήζηεο έρεη θνπξαζηεί 

απφ ηηο ζπλερείο αλαδεηήζεηο θαη δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη ηηο αλαδεηήζεηο. Γηα λα απμεζεί θαη πάιη ε 

ελέξγεηα, ζα πξέπεη λα κεζνιαβήζεη θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ή λα θαηαλαισζεί θάπνην θαγεηφ ην νπνίν 
ζα δψζεη πην γξήγνξα θάπνηνπο βαζκνχο. Όζν ε ηηκή ηεο ελέξγεηαο είλαη θάησ απφ ηε κέγηζηε δπλαηή, ε 

ηηκή ηεο απμάλεηαη θαηά κία κνλάδα θάζε 40 δεπηεξφιεπηα. 
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4.6 Εκπαιδευτικά παιχνίδια 

4.6.1 Εισαγωγή 

Ο παίθηεο θαηά ηελ αλαδήηεζή ηνπ δελ αλαθαιχπηεη πνηέ άκεζα έλα αληηθείκελν ζε θάπνην ζεκείν ηνπ 

ράξηε αιιά ηελ χπαξμή ηνπ, ρσξίο λα γλσξίδεη αθφκα πνην αληηθείκελν είλαη απηφ. Κάλεη θιηθ, ινηπφλ, 

ζε έλα ζεκείν ηνπ ράξηε θαη εκθαλίδεηαη κήλπκα φηη θάηη ππάξρεη απφ θάησ. Γηα λα δεη ηη είλαη απηφ, ζα 

πξέπεη λα έξζεη αληηκέησπνο κε θάπνην παηρλίδη. ην ζεκείν απηφ ππεηζέξρεηαη θαη ην καζεηηθφ 

αληηθείκελν. Ο παίθηεο πξέπεη λα ιχζεη ην εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη πνπ ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη θαη, 

κφλν ηφηε, ζα αλαθαιχςεη ην αληηθείκελν πνπ ππάξρεη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ράξηε. Γελ 

αληηκεησπίδεη κφλν έλα παηρλίδη αιιά ππάξρνπλ 7 δηαθνξεηηθά ψζηε λα ππάξρεη πνηθηιία θαη λα 

δηαηεξείηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ παίθηε ζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν βαζκφ. 

Σν θξηηήξην εκθάληζεο ελφο παηρληδηνχ νθείιεηαη θαζαξά ζηελ ηχρε, αθνχ θάζε παηρλίδη έρεη 

ηελ ίδηα πηζαλφηεηα λα εκθαληζηεί. Αλ ν ρξήζηεο δελ επηζπκεί λα αζρνιεζεί κε ην παηρλίδη πνπ ζα ηνπ 

εκθαληζηεί, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ην αιιάμεη. ηελ πεξίπησζε απηή, φκσο, αθαηξείηαη έλαο βαζκφο απφ 

ηελ ελέξγεηά ηνπ. Σν δεχηεξν παηρλίδη πνπ ζα πξνθχςεη ζα είλαη νπνηνδήπνηε εθηφο απφ ην πξψην. Αλ 

ζειήζεη πάιη λα αιιάμεη παηρλίδη, ζα αθαηξεζεί θη άιινο βαζκφο ελέξγεηα θαη ην παηρλίδη πνπ ζα 
εκθαληζηεί ζα είλαη νπνηνδήπνηε εθηφο απφ ην δεχηεξν. Δπνκέλσο, κπνξεί λα παξνπζηαζηεί θαη δεχηεξε 

θνξά ην παηρλίδη πνπ εκθαλίζηεθε αξρηθά. 

4.6.2 Είδος εκπαιδευτικών παιχνιδιών 

Κάζε παηρλίδη ζπλδέεηαη κε ην καζεηηθφ αληηθείκελν ησλ καζεκαηηθψλ δεκνηηθνχ. θνπφο δελ είλαη λα 
παξνπζηάδεηαη ε ζεσξία ησλ καζεκαηηθψλ αιιά λα παξέρεη ζηνλ ζηνλ καζεηή κηα πιαηθφξκα 

εμάζθεζεο δηαθνξεηηθή απφ ηελ αίζνπζα ηνπ ζρνιείν ή ηνπ βηβιίνπ, ψζηε εθείλνο λα κπνξεί λα εμαζθεί 

ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ ζηηο βαζηθέο πξάμεηο, δειαδή ηελ πξφζζεζε, ηελ αθαίξεζε, ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη 

ηε δηαίξεζε. Ζ αλαθάιπςε αληηθεηκέλσλ θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ ζπιινγψλ ιεηηνπξγεί σο 

έλα θίλεηξν γηα λα ιχλεη ν καζεηήο ηηο παξερφκελεο αζθήζεηο. Γη' απηφ ην ιφγν, ππάξρνπλ αξθεηά 

παηρλίδηα (7) ψζηε λα απμάλνληαη νη ψξεο εθπαίδεπζεο θαη εμάζθεζεο, Κάζε παηρλίδη κπνξεί λα 

παξνπζηαζηεί πνιιέο θνξέο, νπφηε, ζηελ νπζία ν καζεηήο κπνξεί λα εμαζθείηαη ζπλερψο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ θαηαθέξεη λα ιχζεη έλα παηρλίδη, δελ κπνξεί λα πάξεη ην αληηθείκελν θαη ζα πξέπεη λα 

θάλεη λέα αλαδήηεζε ζην ίδην ζεκείν ηνπ ράξηε θαη λα παίμεη πάιη έλα απφ ηα παηρλίδηα. Σα 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη ν παίθηεο είλαη ηα εμήο: 

 

Ολνκαζία Πεξηγξαθή Πξάμεηο πνπ ππνζηεξίδνληαη 

Κάξηεο Ο καζεηήο επηιέγεη αλάκεζα απφ 4 

θάξηεο κε αξηζκνχο, εθείλε πνπ 

πηζηεχεη φηη είλαη ε ζσζηή 

απάληεζε ζηελ πξάμε πνπ ηνπ 

δίλεηαη. 

Πξφζζεζε, αθαίξεζε, 

πνιιαπιαζηαζκφο, δηαίξεζε 

Ννκίζκαηα Ο καζεηήο επηιέγεη ηα ιηγφηεξα 

λνκίζκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

αμία ελφο αληηθεηκέλνπ 

Πξφζζεζε 

Εάξηα Ο καζεηήο πιεθηξνινγεί ην 

απνηέιεζκα ηεο πξάμεο ησλ 

αξηζκψλ πνπ πξνθχπηνπλ απν ην 

ξίμηκν δχν δαξηψλ 

Πξφζζεζε, αθαίξεζε, 

πνιιαπιαζηαζκφο, δηαίξεζε 

Γάρηπια Ο καζεηήο πιεθηξνινγεί ην 

απνηέιεζκα ηεο πξάμεο δχν 

αξηζκψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα 

Πξφζζεζε, πνιιαπιαζηαζκφο 
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δάρηπια ελφο ρεξηνχ ν θαζέλαο. 

Πνηήξηα Ο καζεηήο επηιέγεη αλάκεζα ζε 16 
πνηήξηα εθείλν πνπ ζεσξεί πσο 

απνηειεί ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο 

πνπ ηνπ δίλεηαη. 

Πξφζζεζε, αθαίξεζε, 
πνιιαπιαζηαζκφο, δηαίξεζε 

Παδι Ο καζεηήο πξέπεη λα 

ζπλαξκνινγήζεη έλα παδι 
κεηαθέξνληαο ηα θνκκάηηα κε ηνπο 

αξηζκνχο ζηηο ζέζεηο κε ηηο πξάμεηο 

πνπ ηνπ δίλνληαη. 

Πξφζζεζε, αθαίξεζε, 

πνιιαπιαζηαζκφο, δηαίξεζε 

Φηδάθη Ο καζεηήο ξίρλεη έλα δάξη θαη 
κεηαθηλείηαη κπξνζηά εθηειψληαο 

πξφζζεζε ή κεηαθηλείηαη πίζσ 

εθηειψληαο αθαίξεζε. 

Πξφζζεζε, αθαίξεζε 

 

4.7 Προσαρμοστικότητα συστήματος 

4.7.1 Εισαγωγή 

Δίδακε φηη ππάξρεη πιεζψξα παηρληδηψλ ζην δηαδίθηπν, εθπαηδεπηηθψλ θαη κε, αιιά είλαη δχζθνιν λα 

βξεζεί θάπνην πνπ λα ζπλδπάδεη ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη λα είλαη πξνζβάζηκν κε 

ηε βνήζεηα ελφο θπιινκεηξεηή. ην θνκκάηη απηφ αλαιχεηαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο, ε 

νπνία κεηαβάιιεη ην επίπεδν δπζθνιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ. πγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ ηξεηο 

βαζηθέο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηηκέο. Οη δηαζηάζεηο απηέο θαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο 
πνπ κπνξνχλ λα πάξνπλ είλαη νη εμήο: 

 

Πίλαθαο 4-21: Οη ηξεηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο πξνζαξκνζηηθόηεηαο 

Γηάζηαζε Πηζαλή ηηκή 

Δίδνο εθπαίδεπζεο (αξηζκεηηθή πξάμε) Πξφζζεζε, αθαίξεζε, πνιιαπιαζηαζκφο, δηαίξεζε 

Δπίπεδν δπζθνιίαο Δχθνιν, κεζαίν, δχζθνιν 

Βαζκφο παξερφκελεο βνήζεηαο Μηθξφο, κεζαίνο, κεγάινο 

 

Σν ζχζηεκα εθηειεί δχν θχξηεο ιεηηνπξγίεο. Αξρηθά, ζπιιέγεη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ απφδνζε 

ηνπ ρξήζηε ζηα παηρλίδηα. Έπεηηα, ηα επεμεξγάδεηαη θαη θαζνξίδεη δηάθνξεο παξακέηξνπο ζηα παηρλίδηα, 

φπσο ην επίπεδν δπζθνιίαο. Σαπηφρξνλα, ζε θάζε απάληεζε ηνπ ρξήζηε, ελεκεξψλεη ηε βάζε δεδνκέλσλ 

κε ηα λέα ζηνηρεία. Αθνινπζεί ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηξηψλ ζηαδίσλ. 

4.7.2 υλλογή δεδομένων 

Κάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο αληηκεησπίδεη έλα παηρλίδη, ην ζχζηεκα ζπιιέγεη ηα δεδνκέλα ηεο θάζε 

απάληεζεο ηνπ θαη ηα απνζεθεχεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ γηα απηφ ην ρξήζηε. πγθεθξηκέλα, ην ζχζηεκα 

απνζεθεχεη ηα ζηνηρεία ηνπ παηρληδηνχ (αξηζκεηηθή πξάμε, επίπεδν δπζθνιίαο, βαζκφο παξερφκελεο 

βνήζεηαο) θαζψο θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ παίθηε (αξηζκφο ζσζηψλ θαη ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ κε ηα 

αληίζηνηρα πνζνζηά). Δπίζεο, ηα ιάζε θαηαρσξνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο ιαζψλ, εθφζνλ 

βέβαηα αλαγλσξηζηεί φηη πηζαλφλ λα αλήθεη ζε κία απφ απηέο. 
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4.7.3 Εσωτερική επεξεργασία 

ηε ζπλέρεηα ην ζχζηεκα επεμεξγάδεηαη ηα λέα ζηνηρεία θαη κπνξεί λα πξνβεί ζε δηάθνξεο αιιαγέο. Ο 
κεραληζκφο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί είλαη ν εμήο: κέζα ζηε βάζε είλαη κνληεινπνηεκέλεο νη ηέζζεξηο 

βαζηθέο πξάμεηο θαη ηξία επίπεδα γλψζεο (ην θαηά πφζν ν ρξήζηεο είλαη θαιφο ζε θάζε πξάμε). Κάζε 

θνξά πνπ ην ζχζηεκα απνξξνθά λέα δεδνκέλα γηα ηνλ ρξήζηε ειέγρεη κέζσ θάπνηνλ θαλφλσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα ζπλνιηθά πνζνζηά ζσζηψλ απαληήζεσλ πνπ έρεη ζε θάζε πξάμε θαη ηνλ ηνπνζεηεί ζε 

θάπνην κνληέιν πνπ αληηθαηνπηξίδεη ην επίπεδν γλψζεψλ ηνπ. Σα ηξία κνληέια είλαη αξράξηνο, κεζαίνο 

θαη πξνρσξεκέλνο. Κάζε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ελφο παηρληδηνχ, ν ρξήζηεο αλήθεη ζε έλα απφ 

ηα ηξία κνληέια. 

4.7.4 Επιρροή στο παιχνίδι 

Σν ζχζηεκα γλσξίδεη ζε πνηεο πξάμεηο ν ρξήζηεο έρεη ρακειφ επίπεδν. πλεπψο, νη πηζαλφηεηεο λα 

εκθαληζηεί ζην εθάζηνηε παηρλίδη κία απφ απηέο ηηο πξάμεηο, είλαη απμεκέλεο ψζηε λα κπνξεί εθείλνο λα 

εμαζθεζεί πεξηζζφηεξν. Πξηλ μεθηλήζεη έλα εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη, ην ζχζηεκα ειέγρεη ηε βάζε 

δεδνκέλσλ, βιέπεη ζε πνηα πξάμε έρεη ν ρξήζηεο ρακειφ επίπεδν θαη πξνζαξκφδεη ην παηρλίδη πάλσ ζε 

απηή ψζηε λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα βειηηψζεη ην επίπεδφ ηνπ. Αλ έρεη ρακειφ επίπεδν ζε 

παξαπάλσ απφ κία πξάμεηο, ηφηε νη πηζαλφηεηεο ησλ πξάμεσλ απηψλ είλαη ίζεο κεηαμχ ηνπο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν, έλα παηρλίδη κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθφ αθφκα θη αλ παηρηεί δχν ζπλερφκελεο θνξέο. Γηα 
παξάδεηγκα, αλ έλαο ρξήζηεο ν νπνίνο έρεη ρακειφ επίπεδν γλψζεσλ ζηελ πξφζζεζε παίμεη έλα απφ ηα 

παηρλίδηα θαη έρεη εμαηξεηηθφ πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ, ην ζχζηεκα ζα αιιάμεη ην βαζκφ δπζθνιίαο 

ζηελ πξφζζεζε, ελψ ζηα επφκελα παηρλίδηα κπνξεί λα εκθαλίδνληαη ε αθαίξεζε ή ν πνιιαπιαζηαζκφο 

γηα λα βειηηψζεη εθεί ηα πνζνζηά ηνπ (αθνχ ζηελ πξφζζεζε έρεη απνδείμεη φηη ηα θαηαθέξλεη θαιά). 

4.7.5 Διάγνωση λαθών 

Υαξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα κηαο πξνζαξκνζηηθήο εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο απνηειεί ε δπλαηφηεηά ηεο λα: 

1. πκπεξαίλεη θάπνηεο πιεπξέο ηνπ καζεηή πνπ δε θαίλνληαη απ' επζείαο. 

2. Δξκελεχζεη θάπνηεο ελέξγεηεο. 

3. Γηαπηζηψζεη ειιείςεηο ζηε γλψζε ηνπ καζεηή. 

4. Γηαπηζηψζεη ιαλζαζκέλεο εθδφζεηο ηεο γλψζεο ηνπ καζεηή. 

Όια ηα παξαπάλσ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ κνληέινπ ηνπ καζεηή. ηε 

ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, αθνινπζείηαη ε κέζνδνο ηεο θαηαζθεπήο θαηαιφγσλ ιαζψλ (“bugs lists”). 

πγθεθξηκέλα, θσδηθνπνηείηαη κία πνζφηεηα πηζαλψλ ιαζψλ, ζηα νπνία απνδεδεηγκέλα είλαη επηξξεπήο ν 

καζεηήο. Ζ γλψζε γηα ηα ιάζε απηά έρεη απνθηεζεί κε ηε βνήζεηα εκπεηξηθήο κειέηεο θαη, ζπλήζσο, 

είλαη απφξξνηα ηεο ιαλζαζκέλεο θαηαλφεζεο κηαο έλλνηαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή. Αθνχ 

αλαγλσξηζηνχλ ηα είδε ιαζψλ, πξνηείλνληαη ζχληνκα βνεζεηηθά καζήκαηα (tutorials) πνπ ζα βνεζήζνπλ 

ην καζεηή λα απνθχγεη παξφκνηα ιάζε ζην κέιινλ. Παξαθάησ αθνινπζεί ε βηβιηνζήθε ιαζψλ ηεο 

εθαξκνγήο, θαζψο θαη παξαδείγκαηα γηα θάζε έλα απφ ηα είδε ιαζψλ. 

 

Πίλαθαο 4-22: Βηβιηνζήθε ιαζώλ 

Αξηζκεηηθή Πξάμε Πεξηπηώζεηο ιαζώλ 

Πξφζζεζε - Ο ρξήζηεο πξνζζέηεη φινπο ηνπο αξηζκνχο 

αλεμαξηήησο κνλάδσλ, δεθάδσλ θιπ. 

- Ο ρξήζηεο δελ θξαηάεη θξαηνχκελν 

- Ο ρξήζηεο κπεξδεχεη ηηο κνλάδεο κε ηηο δεθάδεο 

- Ο ρξήζηεο εθηειεί ιάζνο πξάμε (π.ρ. αθαίξεζε, 

πνιιαπιαζηαζκφ, δηαίξεζε) 

Αθαίξεζε - Ο ρξήζηεο αθαηξεί πάληα ην κηθξφηεξν απφ ην 
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κεγαιχηεξν αξηζκφ αλεμαξηήησο αθαηξεηένπ θαη 

κεησηένπ 

- Ο ρξήζηεο δελ θξαηάεη θξαηνχκελν 

- Ο ρξήζηεο εθηειεί ιάζνο πξάμε (πξφζζεζε, 

πνιιαπιαζηαζκφ, δηαίξεζε 

Πνιιαπιαζηαζκφο - Ο ρξήζηεο δελ νιηζζαίλεη ην απνηέιεζκα ζηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ δηςήθησλ αξηζκψλ 

- Ο ρξήζηεο εθηειεί ιάζνο πξάμε (πξφζζεζε, 
αθαίξεζε, δηαίξεζε) 

Γηαίξεζε Ο ρξήζηεο εθηειεί ιάζνο πξάμε (πξφζζεζε, αθαίξεζε, 

πνιιαπιαζηαζκφ) 

 

Πίλαθαο 4-23: Παξαδείγκαηα βηβιηνζήθεο ιαζώλ 

Αξηζκεηηθή πξάμε - πεξίπησζε Παξάδεηγκα 

Πξόζζεζε  

Ο ρξήζηεο πξνζζέηεη φινπο ηνπο αξηζκνχο 
αλεμαξηήησο κνλάδσλ, δεθάδσλ θιπ. 

 

Ο ρξήζηεο δελ θξαηάεη θξαηνχκελν 

 

Ο ρξήζηεο κπεξδεχεη ηηο κνλάδεο κε ηηο δεθάδεο 

 

Ο ρξήζηεο εθηειεί ιάζνο πξάμε (αθαίξεζε, 

πνιιαπιαζηαζκφ, δηαίξεζε) 

 

 

Αθαίξεζε  

Ο ρξήζηεο αθαηξεί πάληα ην κηθξφηεξν απφ ην 

κεγαιχηεξν αξηζκφ αλεμαξηήησο αθαηξεηένπ θαη 

κεησηένπ 
 

Ο ρξήζηεο δελ θξαηάεη θξαηνχκελν 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Παπαδεκεηξίνπ Σππξίδωλ 

Αλάπηπμε δηαδηθηπαθνύ εθπαηδεπηηθνύ παηρληδηνύ 

γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ καζεκαηηθώλ ζηελ Πξωηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

73 

Ο ρξήζηεο εθηειεί ιάζνο πξάμε (πξφζζεζε, 

πνιιαπιαζηαζκφο, δηαίξεζε) 

 

 

Πνιιαπιαζηαζκόο  

Ο ρξήζηεο δελ νιηζζαίλεη ην απνηέιεζκα ζηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ δηςήθησλ 

 

Ο ρξήζηεο εθηειεί ιάζνο πξάμε (πξφζζεζε, αθαίξεζε, 
δηαίξεζε) 

 

 

Γηαίξεζε  

Ο ρξήζηεο εθηειεί ιάζνο πξάμε (πξφζζεζε, αθαίξεζε, 

πνιιαπιαζηαζκφο)  
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5 ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

5.1 Εγχειρίδιο εγκατάστασης 

ηνλ θαηάινγν /install ηνπ cd πεξηιακβάλνληαη ηα αξρεία πνπ πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ ψζηε ε 

εθαξκνγή λα ιεηηνπξγήζεη ε εθαξκνγή. Τπελζπκίδεηαη φηη ε εθαξκνγή είλαη δηαδηθηπαθή, επνκέλσο, ζα 

πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλνο έλαο web server (π.ρ. Apache) γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ε 

ηζηνζειίδα πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη ην θπξίσο παηρλίδη. 

5.1.1 Εγκατάσταση εφαρμογής wampserver 

Ζ εθαξκνγή wampserver απνηειεί πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ ζε πεξηβάιινλ windows. 

Δπηηξέπεη ζε θάπνην ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη εθαξκνγέο γηα ηνλ ηζηφ αθνχ πεξηέρεη ζε έλα παθέην ηνλ 

web server Apache, ηε server side γιψζζα PHP θαη ηε βάζε δεδνκέλσλ mysql. Σα αξρηθά WAMP είλαη 

ηα αξρηθά ησλ windows, apache, mysql, php. Τπάξρνπλ θαη αληίζηνηρεο εθδφζεηο γηα ππνινγηζηέο Mac 
(έρνπλ ην ιεηηνπξγηθφ Mac OS, MAMP) θαη γηα ππνινγηζηέο κε ιεηηνπξγηθφ Linux (LAMP). Δπίζεο, 

πεξηέρεη ηελ εθαξκνγή PHPMyAdmin, κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο κπνξεί ν ρξήζηεο λα ρεηξηζηεί ηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ. Θα δνχκε κε πνην ηξφπν κπνξεί ν ρξήζηεο λα εγθαηαζηήζεη ηελ εθαξκνγή ηνπηθά 

ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ. 

Ζ εθαξκνγή είλαη δηαζέζηκε ζην ζχλδεζκν http://www.wampserver.com/en/download.php. 

Αθνχ ν ρξήζηεο θαηεβάζεη ην αξρείν, ην εθηειεί θαη αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ δίλεη, αθνχ ε 
εγθαηάζηαζε είλαη απηφκαηε. 

Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε, ν ρξήζηεο εθηειεί ηελ εθαξκνγή θαη ζην θάησ δεμηφ κέξνο ηεο νζφλεο 

ησλ windows δεκηνπξγείηαη έλα εηθνλίδην, ην νπνίν παξέρεη δηάθνξεο επηινγέο γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ 

server. 

 
 
Δηθόλα 5-1: Δηθνλίδην ηνπ wampserver θαη νη επηινγέο ηνπ 

 

Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε δεκηνπξγείηαη ν θαηάινγνο 'www' (c:\wamp\www). ηνλ θαηάινγν απηφ, ν 

ρξήζηεο δεκηνπξγεί ππνθαηαιφγνπο θάζε έλαλ απφ ηνπο νπνίνπο είλαη θαη έλα project). Φπζηθά, έλα 

project κπνξεί λα ππάξρεη ζηνλ θχξην θαηάινγν 'www'. Τπνζέηνπκε φηη  ν ρξήζηεο επηζπκεί λα έρεη ηελ 

εθαξκνγή ζηνλ θχξην θαηάινγν ηνπ wampserver. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν apache server είλαη ζε ιεηηνπξγία, 
πιεθηξνινγψληαο ζε έλα θπιινκεηξεηή ην url 'http://localhost', αλνίγεη ην project πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ζην c:\wamp\www. 

http://www.wampserver.com/en/download.php
http://localhost/
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5.1.2 Εγκατάσταση βάσης δεδομένων του παιχνιδιού 

Ζ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ παηρληδηνχ βξίζθεηαη ζηνλ θαηάινγν /install/database θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 
αξρείν game_db.sql.gz. Πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο πίλαθεο κε ηα ζηνηρεία ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη δηάθνξεο ηνπνζεζίεο. Φπζηθά, νη ηνπνζεζίεο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ή λα πξνζηεζνχλ 

πεξηζζφηεξεο κέζα απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο. Σα βήκαηα εγθαηάζηαζεο ηεο βάζεο είλαη ηα εμήο: 

1. Άλνημε ζην θπιινκεηξεηή ηελ ηνπνζεζία http://localhost/phpmyadmin. Θα αλνίμεη ην 

πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

2. ην πεδίν Create new database, ζπκπιεξψλεηο ην φλνκα ηεο βάζεο πνπ επηζπκείο. Σν collation 

απνηειεί ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο βάζεο θαη πξέπεη λα είλαη utf8_general_ci ψζηε λα 

ππνζηεξίδνληαη ηα ειιεληθά αιιά θαη νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα ηπρφλ ρξεηαζηεί κειινληηθά. 

3. Κάλε θιηθ ζηελ επηινγή Import πνπ βξίζθεηαη ζην νξηδφληην κελνχ ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο. 

Κάλε θιηθ ζηελ επηινγή 'Choose file', δηάιεμε ην αξρείν game_db.sql.gz απφ ηνλ θαηάινγν 

/install/database ηνπ cd θαη πάηα ζηελ επηινγή 'Go'. 

Ζ βάζε είλαη έηνηκε πξνο ρξήζε. ηελ αξηζηεξή ζηήιε ηεο νζφλεο θαίλνληαη φινη νη πίλαθεο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ηνπ παηρληδηνχ. Ο πίλαθαο users πεξηέρεη κία εγγξαθή πνπ αθνξά ηα ζηνηρεία ζχλδεζεο ηνπ 

ρξήζηε ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο. Σα ζηνηρεία ζχλδεζεο είλαη: 

username: admin 

password: 4dm1n 

Γηα ζέκα αζθαιείαο θαιφ είλαη ν ρξήζηεο λα αιιάμεη ηα ζηνηρεία απηά. Σα βήκαηα γηα λα 
πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ είλαη ηα εμήο: 

1. Κάλε θιηθ ζηνλ πίλαθα users. 

2. Αλ δελ αλνίμεη απηφκαηα ε ιίζηα ησλ εγγξαθψλ ηνπ πίλαθα users, θάλε θιηθ ζηελ επηινγή 

Browse ζην νξηδφληην κελνχ. 

3. Κάλε θιηθ ζην εηθνλίδην κε ην κνιχβη δίπια απφ ηελ εγγξαθή κε username 'admin'. 

4. πκπιήξσζε νπνηνδήπνηε username επηζπκείο (κέρξη 20 ραξαθηήξεο). Ο θσδηθφο αθνινπζεί ηελ 

θσδηθνπνίεζε sha1 ψζηε λα κελ είλαη εκθαλήο ζε θάπνηνλ, αθφκα θαη αλ έρεη πξφζβαζε ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ. Τπάξρνπλ ηζηνζειίδεο ζηηο νπνίεο ν ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη ηελ επηζπκεηή 

ιέμε θαη επηζηξέθεηαη ε αληίζηνηρε θσδηθνπνίεζή ηεο ζε sha1. Γηα παξάδεηγκα, ζηε ζειίδα 

http://scriptserver.mainframe8.com/sha1.php, ζπκπιεξψλεηο ηνλ θσδηθφ πνπ ζεο, θάλεηο θιηθ 

ζηελ επηινγή SHA1 encode θαη αληηγξάθεηο ζηνλ πίλαθα users ζην πεδίν password ηελ 
θσδηθνπνηεκέλε ιέμε. Αλ ζεο, ζπκπιεξψλεηο ην φλνκα θαη ην επψλπκφ ζνπ. Σν πεδίν last_login 

αλαλεψλεηαη απηφκαηα θάζε θνξά πνπ εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα δηαρεηξηζεο. 

5.1.3 Αντιγραφή των αρχείων της εφαρμογής 

Ο web server θαη ε βάζε δεδνκέλσλ είλαη έηνηκα, επνκέλσο, απνκέλεη ε αληηγξαθή ησλ αξρείσλ ηεο 
εθαξκνγήο, θαζψο θαη ε ξχζκηζε ησλ configuration files. 

1. Αληέγξαςε ηα αξρεία ηνπ θαηαιφγνπ /install/files ηνπ cd ζηνλ θαηάινγν c:\wamp\www. 

2. Άλνημε ην αξρείν general_info.php ζηνλ θαηάινγν classes θαη άιιαμε ηα ζηνηρεία ζηελ εληνιή 

$db = mysql_connect ( 'localhost', 'root', 'master' ); 

Σα root θαη master είλαη ηα ζηνηρεία ζχλδεζεο ζηε mysql. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ wampserver, ην 

root ηζρχεη αιιά ν θσδηθφο πξέπεη λα είλαη θελφο. Δπνκέλσο , ε εληνιή ζα γίλεη: 

$db = mysql_connect ( 'localhost', 'root', '' ); 

Φπζηθά, ηα ζηνηρεία ζχλδεζεο ζηε mysql κπνξνχλ λα αιιάμνπλ απφ ην phpmyadmin θαη ζπγθεθξηκέλα 

απφ ηελ επηινγή Privileges ηνπ νξηδνληίνπ κελνχ θαη ζηε ζπλέρεηα θιηθ ζηελ επηινγή 'Add a new user'. 

3. ηελ εληνιή mysql_select_db ( 'game_db', $db ); ε ηηκή 'game_db' ζα πάξεη ην φλνκα ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ πνπ έρεηο δψζεη. 

4. Οη ίδηεο αιιαγέο πξέπεη λα γίλνπλ θαη ζην αξρείν general_info.php πνπ ππάξρεη ζηνλ θαηάινγν 

c:/wamp/www/admin/classes θαη ην νπνίν αθνξά ην configuration ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο. 

http://localhost/phpmyadmin
http://scriptserver.mainframe8.com/sha1.php
../../cms/classes
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5. Σέινο, πξέπεη ζε θάζε πεγαίν αξρείν fla θάζε εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ, λα ξπζκηζηεί ν 

ζχλδεζκνο κε ηνλ νπνίν ην εθάζηνηε παηρλίδη ζα επηθνηλσλεί κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. ε θάζε 

αξρείν ππάξρνπλ νη γξακκέο 

var domain:String = 'http://localhost/map/flash/minigames/'; 

var url:String = 'http://localhost/map/actions/minigames/game.php'; 

 Αξθεί λα αιιαρηεί ην localhost ζην αληίζηνηρν domain. 

 

Μεηά απφ ηελ αληηγξαθή ησλ αξρείσλ θαη ηε ξχζκηζε ησλ configuration files, ε ζειίδα ζα είλαη 

πξνζβάζηκε απφ ην ζχλδεζκν http://localhost, ελψ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζα είλαη ζην 
http://localhost/admin. 

5.2 Εγχειρίδιο διαχειριστή 

5.2.1 Εκκίνηση του συστήματος διαχείρισης 

Γηα ηελ εθθίλεζε, ν ρξήζηεο πξέπεη λα ζπλδεζεί ζηε ζειίδα http://localhost/admin, ζπκπιεξψλνληαο ην 

username θαη ην password. 

 

 
Δηθόλα 5-2: Σειίδα ζύλδεζεο κε ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο 

 

ηελ επφκελε ζειίδα θαίλεηαη ην θπξίσο κελνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο. Οη βαζηθέο επηινγέο 

πινήγεζεο είλαη νη θαηεγνξίεο (categories), νη ράξηεο ησλ ηνπνζεζηψλ (maps), νη παίθηεο (players), ηα 

θαγεηά (food) θαη νη ζπιινγέο αληηθεηκέλσλ (collections). Οη επηινγέο απηέο ππάξρνπλ θαη ζε νξηδφληηα 

ζεηξά ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο γηα λα είλαη πξνζβάζηκεο   ζε θάζε ζειίδα. 

 

http://localhot/
http://localhost/admin
http://localhost/admin
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Δηθόλα 5-3: Τν θπξίσο κελνύ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

5.2.2 Η ενότητα ‘Categories’ 

Κάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή Categories βιέπνπκε ζε έλα πίλαθα ηηο θαηεγνξίεο πνπ ππάξρνπλ ή έλα 

κήλπκα φηη δελ ππάξρνπλ εγγξαθέο ζε αληίζεηε πεξίπησζε. Ζ δνκή ηνπ πίλαθα είλαη ε ίδηα ζε θάζε 
επηινγή ηνπ κελνχ γηα λα δηεπθνιχλεη ην ρξήζηε. πλεπψο, ε πξψηε ζηήιε πεξηιακβάλεη ηνλ αχμσλ 

αξηζκφ ηεο εγγξαθήο, ε δεχηεξε ζηήιε πεξηέρεη ηελ νλνκαζία (Name) ηεο θαηεγνξίαο θαη ε ηξίηε ζηήιε 

εκθαλίδεη ηηο επηινγέο Edit θαη Delete γηα επεμεξγαζία θαη δηαγξαθή αληίζηνηρα ηεο εθάζηνηε 

θαηεγνξίαο. Κάησ απφ ηνλ πίλαθα ππάξρεη ε επηινγή 'Add new record', ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην 

δηαρεηξηζηή λα δεκηνπξγήζεη λέα θαηεγνξία. 

Κάησ θαη αξηζηεξά απφ ηνλ πίλαθα ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εκθάληζε ησλ 
εγγξαθψλ. πγθεθξηκέλα, εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ζπλνιηθψλ εγγξαθψλ (total records - ζηελ 

πεξίπησζή καο ησλ ζπλνιηθψλ θαηεγνξηψλ), πφζεο εγγξαθέο (records per page) ζέιεη ν δηαρεηξηζηήο λα 

είλαη νξαηέο ζηνλ πίλαθα θαη ζε πνηα ζειίδα (page) βξίζθεηαη. Αλ δηαιέμεη 10 εγγξαθέο αλά ζειίδα, ηφηε 

ζηνλ πίλαθα ζα θαίλνληαη νη 10 θαηεγνξίεο θαη ζα πξέπεη λα επηιέμεη άιιε ζειίδα γηα λα δεη ηηο 

αληίζηνηρεο 10 θαηεγνξίεο. Οη επηινγέο απηέο αθνξνχλ θαζαξά ηηο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ 

δηαρεηξηζηή θαη ηε δπλαηφηεηα λα βιέπεη πεξηεγείηαη ζηηο εγγξαθέο κε ηνλ ηξφπν πνπ ηνλ δηεπθνιχλεη. 

 

 
 
Δηθόλα 5-4: Ο πίλαθαο κε ηηο θαηεγνξίεο ηνπ παηρληδηνύ 
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Παηψληαο πξνζζήθε λέα εγγξαθήο (ή αλάινγα επεμεξγαζία κηαο ππάξρνπζαο) νδεγνχκαζηε ζε κία 

θφξκα, ην κφλν πεδίν ηεο νπνίαο είλαη ε νλνκαζία (name) ηεο θαηεγνξίαο. Παηψληαο ζην Add (ή update 

αληίζηνηρα), πξνζηίζεηαη ή ελεκεξψλεηαη κία εγγξαθή. Παηψληαο ζην delete πξαγκαηνπνηείηαη δηαγξαθή 
ηεο θαηεγνξίαο. 

 
Δηθόλα 5-5: Καηαρώξεζε ησλ κηαο θαηεγνξίαο 

5.2.3 Η ενότητα ‘Maps’ 

Ζ επηινγή Maps επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε ησλ ραξηψλ ησλ ηνπνζεζηψλ. Ο πίλαθαο ησλ εγγξαθψλ έρεη ηηο 

εμήο πιεξνθνξίεο (ζηήιεο): 

 S/N – Αχμσλ αξηζκφο ηεο εγγξαθήο. 

 Name – Ολνκαζία ηεο ηνπνζεζίαο. 

 XML File – Αλ έρεη πξνζηεζεί αξρείν xml γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο ηνπνζεζίαο (ππνρξεσηηθφ 

πεδίν) 

 Visible – Αλ είλαη νξαηή (δειαδή ελεξγή ζην παηρλίδη) ε ηνπνζεζία. 

 Category – ε πνηα θαηεγνξία αλήθεη ε ηνπνζεζία. 

 Level – Σν ειάρηζην επίπεδν πνπ απαηηείηαη λα έρεη ν ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ην 

ράξηε ηεο ηνπνζεζίαο. 

 Price – Σν ρξεκαηηθφ θφζηνο ηνπ ράξηε. Αλ είλαη κεδέλ, ηφηε δηαηίζεηαη δσξεάλ. 

 Functions – Λεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο ή δηαγξαθήο ησλ εγγξαθψλ. 
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Δηθόλα 5-6: Ο πίλαθαο κε ηνπο ράξηεο ησλ ηνπνζεζηώλ 
 

Ζ πξνζζήθε ή επεμεξγαζία ελφο ράξηε δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο νλφκαηνο (name) ηεο 

ηνπνζεζίαο, ζχλδεζεο κε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ ελφηεηα Categories, 

θαηαρψξεζεο αλ ζα είλαη νξαηή ή φρη θαη θαηαρψξεζεο ηνπ ειάρηζηνπ απαηηνχκελνπ επηπέδνπ θαη 

ειάρηζηνπ ρξεκαηηθνχ πφζνπ. Δπίζεο, ν δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα αλεβάζεη έλα αξρείν XML κε ηε δνκή 

πνπ είδακε ζηελ αλάιπζε απαηηήζεσλ γηα λα γλσξίδεη ε εθαξκνγή ην ζρεδηαζκφ ηεο ηνπνζεζίαο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο ζε θάζε ζεκείν ηεο. 
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Δηθόλα 5-7: Καηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ ελόο ράξηε 

5.2.4 Η ενότητα ‘Players’ 

Ζ επηινγή Players αθνξά ηα ζηνηρεία ησλ παηρηψλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην παηρλίδη. Ο πίλαθαο ησλ 

εγγξαθψλ έρεη ηηο εμήο ζηήιεο: 

 S/N – Αχμσλ αξηζκφο ηεο εγγξαθήο 

 Name – Όλνκα ρξήζηε 

 Functions – Λεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο θαη δηαγξαθήο ησλ εγγξαθψλ 

 

 
 
Δηθόλα 5-8: Ο πίλαθαο κε ηνπο παίθηεο ηνπ παηρληδηνύ 
 

Ζ πξνζζήθε ή επεμεξγαζία ελφο παίθηε θέξλεη ζηελ νζφλε κία θφξκα ζηελ νπνία κπνξνχλ λα 

θαηαρσξεζνχλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 Name – Όλνκα ηνπ ρξήζηε 

 Level – Δπίπεδν 

 Health Points – Βαζκνί ηξέρνπζαο ελέξγεηαο 

 Maximum Health Points – Βαζκνί κέγηζηεο ελέξγεηαο 

 Experience – Βαζκνί εκπεηξίαο 

 Money – Υξήκαηα 
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Δηθόλα 5-9: Καηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ ελόο παίθηε 

 

εκαληηθή είλαη ε παξαηήξεζε φηη θαιφ είλαη λα κε γίλεηαη δηαρείξηζε θαη αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ ελφο 

παίθηε γηα λα είλαη αμηφπηζηε ε εθαξκνγή. Ζ ελφηεηα players πξνζηέζεθε ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

θαζαξά γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ν δηαρεηξηζηήο λα πξνζζέηεη έλαλ ηπραίν παίθηε κε ηνλ νπνίν ζα 

κπνξεί λα ειέγρεη θαηά πφζν ιεηηνπξγεί ζσζηά ε εθαξκνγή. 

5.2.5 Η ενότητα ‘Food’ 

Ζ ελφηεηα Food πεξηέρεη ηηο εγγξαθέο ησλ θαγεηψλ πνπ κπνξεί λα αλαθαιχςεη ν ρξήζηεο ην παηρλίδη. Ο 

πίλαθαο ησλ εγγξαθψλ έρεη ηηο εμήο ζηήιεο: 

 S/N – Αχμσλ αξηζκφο ηεο εγγξαθήο 

 Name – Ολνκαζία ηνπ θαγεηνχ 

 Health Points – Οη βαζκνί ελέξγεηαο πνπ πξνζθέξεη ζην ρξήζε φηαλ ην θαηαλαιψζεη 

 Functions – Λεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο θαη δηαγξαθήο ησλ θαγεηψλ 
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Δηθόλα 5-10: Ο πίλαθαο κε ηα θαγεηά ηνπ παηρληδηνύ 

 

Ζ πξνζζήθε θαη ε επεμεξγαζία ελφο θαγεηνχ δεηνχλ απιά ηελ θαηαρψξεζε ηεο νλνκαζίαο ηνπ θαη ηνπο 

βαζκνχ ελέξγεηαο πνπ πξνζθέξεη. 

 

 
 
Δηθόλα 5-11: Καηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ ελόο θαγεηνύ 

5.2.6 Η ενότητα ‘Collections’ 

Ζ ελφηεηα Collections πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ησλ ζπιινγψλ αληηθεηκέλσλ. Ο πίλαθαο κε ηηο εγγξαθέο 

πεξηέρεη ηηο ζηήιεο: 

 S/N – Αχμσλ αξηζκφο ηεο εγγξαθήο 

 Name – Ολνκαζία ηεο ζπιινγήο 

 Category – ε πνηα θαηεγνξία αλήθεη 
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 Categories – χλδεζκνο πνπ νδεγεί ζηα αληηθείκελα πνπ απνηεινχλ ηε ζπιινγή 

 Functions – Λεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο θαη δηαγξαθήο ησλ ζπιινγψλ 

 

 
 
Δηθόλα 5-12: Ο πίλαθαο κε ηηο ζπιινγέο αληηθεηκέλσλ ηνπ παηρληδηνύ 
 

Καηά ηελ πξνζζήθε ή επεμεξγαζία κηαο ζπιινγήο, ηα κφλα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξνχληαη είλαη ε 

νλνκαζία ηεο θαη ε θαηεγνξία κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη. 

 

Δηθόλα 5-13: Καηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ κηαο ζπιινγήο 

5.2.7 Η ενότητα ‘Items’ 

Ζ ελφηεηα items δελ είλαη πξνζβάζηκε απεπζείαο απφ ην κελνχ αιιά απνηειεί μερσξηζηή ζηήιε ζηε 

ιίζηα κε ηηο ζπιινγέο αληηθεηκέλσλ. Κάλνληαο θιηθ ζην ζχλδεζκν items ηεο ζπιινγήο πνπ καο 

ελδηαθέξεη, νδεγνχκαζηε ζηνλ πίλαθα κε ηα αληηθείκελα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπιινγήο. Οη ζηήιεο ηνπ 

πίλαθα είλαη νη εμήο: 

 S/N – Αχμσλ αξηζκφο ηεο εγγξαθήο 
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 Name – Ολνκαζία ηνπ αληηθεηκέλνπ 

 Functions – Λεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο θαη δηαγξαθήο ησλ αληηθεηκέλσλ 

 
Δηθόλα 5-14: Ο πίλαθαο κε ηα αληηθείκελα κηαο ζπιινγήο 
 

Καηά ηελ πξνζζήθε ή επεμεξγαζία ελφο αληηθεηκέλνπ, ην κφλν πεδίν πνπ δεηείηαη λα ζπκπιεξσζεί είλαη 

ε νλνκαζία ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

 

Δηθόλα 5-15: Καηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ ελόο αληηθεηκέλνπ 
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5.3 Εγχειρίδιο χρήστη 

5.3.1 Εκκίνηση της εφαρμογής 

Γηα ηελ εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο, αξρηθά ν ρξήζηεο ζα πξέπεη πιεθηξνινγήζεη ην ζχλδεζκν ηνπ 

παηρληδηνχ ζην θπιινκεηξεηή ηνπ. Έζησ, φηη, ε ζειίδα είλαη πξνζβάζηκε ηνπηθά ζηε δηεχζπλζε 

http://localhost. Ζ πξψηε εηθφλα, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε είλαη ε παξαθάησ: 

 

 
 
Δηθόλα 5-16: Η αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο 

 

Γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ν ρξήζηεο λα παίμεη ηα παηρλίδηα, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη εγγξαθή 
ζπκπιεξψλνληαο ηε θφξκα πνπ ππάξρεη ζηελ αξρηθή ζειίδα ή, αλ έρεη ήδε ινγαξηαζκφ, λα 

πιεθηξνινγήζεη ηα ζηνηρεία εηζφδνπ ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηεο ζειίδαο. 

 

http://localhost/
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Δηθόλα 5-17: Φόξκα εγγξαθήο λένπ ρξήζηε 
 

Σα πεδία πνπ δεηνχληαη λα ζπκπιεξσζνχλ είλαη ηα εμήο: 

 Όλνκα (κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο) 

 Φχιν – ην θχιν ηνπ ρξήζηε (αγφξη ή θνξίηζη) 

 Κσδηθφο – ν επηζπκεηφο θσδηθφο 

 Δπαλάιεςε θσδηθνχ – ν ίδηνο θσδηθφο γηα επαιήζεπζε 

 Δπίπεδν γλψζεσλ ηνπ ρξήζηε ζηελ πξφζζεζε (ηψξα καζαίλεη, γλσξίδεη θαιά, γλσξίδεη πνιχ 

θαιά) 

 Δπίπεδν γλψζεσλ ηνπ ρξήζηε ζηελ αθαίξεζε 

 Δπίπεδν γλψζεσλ ηνπ ρξήζηε ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ 

 Δπίπεδν γλψζεσλ ηνπ ρξήζηε ζηε δηαίξεζε 

Σα επίπεδα γλψζεσλ δεηνχληαη ψζηε ην ζχζηεκα λα κνληεινπνηήζεη ην ρξήζηε, εθφζνλ δελ έρεη αθφκα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ηνλ αθνξνχλ πνπ ζα ην βνεζήζνπλ λα ηνλ εληάμνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν κνληέιν 
ρξήζηε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο έρεη ήδε ινγαξηαζκφ, πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηε θφξκα ζηελ 

αξηζηεξή ζηήιε ηεο ζειίδαο θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα παξαθάησ πεδία: 

 Όλνκα ρξήζηε 

 Κσδηθφο ρξήζηε 

 

  
Δηθόλα 5-17: Φόξκα εηζόδνπ ρξήζηε 
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5.3.2 Φρήση της εφαρμογής 

Μεηά ηελ είζνδφ ηνπ, ε θφξκα εηζφδνπ ζηε αξηζηεξή ζηήιε ηεο ζειίδαο εμαθαλίδεηαη θαη ηε ζέζε ηεο 
παίξλνπλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ παίρηε. Ζ θφξκα εγγξαθήο ζην θπξίσο ζψκα ηεο ζειίδαο 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλα εηζαγσγηθφ θείκελν κε νδεγίεο πξνο ηνλ ρξήζηε ζρεηηθά κε ηελ πεξηήγεζή ηνπ 

ζην ράξηε. 

 

 
 
Δηθόλα 5-18: Η αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο κεηά ηελ είζνδν ηνπ ρξήζηε ζην ζύζηεκα 

 

ην νξηδφληην κελνχ ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο, βξίζθνληαη ηα βαζηθά θνπκπηά πινήγεζεο ζηελ 

ηζηνζειίδα, ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία είλαη ε εμήο: 

 Αξρηθή ζειίδα – Μεηάβαζε ζηελ αξρηθή ζειίδα κε ηηο νδεγίεο 

 Σνπνζεζίεο – Μεηάβαζε ζηελ ελφηεηα ησλ ηνπνζεζηψλ 

 Φαγεηά – Μεηάβαζε ζηελ ελφηεηα ησλ θαγεηψλ 

 πιινγέο – Μεηάβαζε ζηελ ελφηεηα ησλ ζπιινγψλ αληηθεηκέλσλ 

 Παίμε – Μεηάβαζε ζην θπξίσο παηρλίδη 

5.3.3 Η ενότητα 'Σοποθεσίες' 

ηελ ελφηεηα απηή εκθαλίδεηαη κία ιίζηα κε ηνπο ράξηεο ηνπνζεζηψλ πνπ απαηηνχλ ειάρηζην επίπεδν ην 

πνιχ ίζν κε ην επίπεδν ηνπ ρξήζηε ζπλ 5 κνλάδεο παξαπάλσ. Γειαδή, αλ ην επίπεδν ηνπ ρξήζηε είλαη 

ίζν κε 7, ζα εκθαληζηνχλ φινη νη ράξηεο πνπ έρνπλ ειάρηζην επίπεδν απφ ην 1 κέρξη ην 7 + 5 = 12. 

Κάζε ράξηεο έρεη ζηα δεμηά ηνπ είηε κία επηινγή (ζε πξάζηλν ρξψκα) είηε κία πιεξνθνξία (ζε γθξη 

ρξψκα). Οη επηινγέο απηέο ιεηηνπξγνχλ σο εμήο: 
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 Κάλε ηελ ηνπνζεζία επφκελν ζηφρν πξνο αλαδήηεζε – ν ρξήζηεο δηαιέγεη ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηνπνζεζία γηα λα αλαδεηήζεη αληηθείκελα. 

 Έρεηο νινθιεξψζεη ηελ ηνπνζεζία – ν ρξήζηεο έρεη ςάμεη ζε φια ηα πηζαλά ζεκεία ηεο 

ηνπνζεζίαο θαη ν ράξηεο έρεη νινθιεξσζεί. 

 Δίλαη ε ηξέρνπζα ηνπνζεζία – είλαη ε ηνπνζεζία πνπ ζα ςάμεη ν ρξήζηεο, αλ παηήζεη ζηελ 

επηινγή 'Παίμε' απφ ην νξηδφληην κελνπ. 

 Αγφξαζε ην ράξηε ηεο ηνπνζεζίαο κε θφζηνο 300 (ελδεηθηηθφ πνζφ) – Γηα λα ςάμεη ηελ 

ηνπνζεζία, ν ρξήζηεο πξέπεη λα αγνξάζεη ην ράξηε ζηελ ηηκή ησλ 300 επξψ. 

 Γελ έρεηο αξθεηά ρξήκαηα. Ο ράξηεο έρεη θφζηνο 300 (ελδεηθηηθφ πνζφ) – ζε πεξίπησζε πνπ ν 

ρξήζηεο δε δηαζέηεη ην πνζφ ησλ 300 επξψ, εκθαλίδεηαη αλάινγν κήλπκα. 

 Υξεηάδεηαη λα θηάζεηο ζην επίπεδν 5 (ελδεηθηηθή ηηκή) – Γηα λα απνθηήζεη ην ράξηε ν παίθηεο, 

πξέπεη λα θηάζεη ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν 5. 

 

Οη νδεγίεο είλαη νξαηέο θαη ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο ηεο ελφηεηαο γηα δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε. 

 

 
Δηθόλα 5-19: Η ιίζηα κε ηηο ηνπνζεζίεο 

5.3.4 Η ενότητα 'Υαγητά' 

ηελ ελφηεηα απηή εκθαλίδεηαη ιίζηα κε θαγεηά πνπ έρεη ν παίθηεο ζηελ θαηνρή ηνπ. Γίπια ζε θάζε 

θαγεηφ αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηεο ελέξγεηαο πνπ πξνζθέξεη ζην ρξήζηε, θαζψο θαη ζε ηη πνζφηεηα έρεη ην 

θάζε θαγεηφ. 
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Δηθόλα 5-20: Η ιίζηα κε ηα θαγεηά 

5.3.5 Η ενότητα 'υλλογές' 

ην ζεκείν απηφ εκθαλίδεηαη ιίζηα κε ηηο ζπιινγέο απφ ηηο νπνίεο ν ρξήζηεο θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα 

αληηθείκελν. ε θάζε ζπιινγή αλαγξάθνληαη θαη ηα πέληε αληηθείκελα πνπ ηελ απνηεινχλ, ελψ κε 

πξάζηλν ρξψκα ζεκεηψλνληαη ηα αληηθείκελα ηεο ζπιινγή πνπ έρεη ν ρξήζηεο. Αλ έρεη θαη ηα πέληε 

αληηθείκελα κηαο ζπιινγήο, εκθαλίδεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο αζθάιηζήο ηεο. Γηα θάζε ζπιινγή πνπ ν 

ρξήζηεο αζθαιίδεη, εκθαλίδεηαη κήλπκα πνπ γξάθεη 'Ζ ζπιινγή ζνπ είλαη θπιαγκέλε θαιά ζηνλ 

θνπκπαξά ζνπ!'. εκεηψλεηαη φηη κία ζπιινγή κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί παξαπάλσ απφ κία θνξέο. 
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Δηθόλα 5-21: Η ιίζηα κε ηηο ζπιινγέο θαη ηα αληηθείκελα ηνπ ρξήζηε 

5.3.6 Η ενότητα 'Μαθήματα' 

ηελ ελφηεηα απηή εκθαλίδεηαη ιίζηα κε ηα βνεζεηηθά καζήκαηα πνπ παξέρεη ε εθαξκνγή. Σα καζήκαηα 

ρσξίδνληαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο πξάμεο πνπ αθνξνχλ αιιά θαη αλάινγα εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, ζηηο 

νπνίεο ν καζεηήο κπνξεί λα ζπλαληήζεη δπζθνιίεο ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο θάζε πεξίπησζεο. 

πλεπψο, ππάξρνπλ καζήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξφζζεζε κνλνςήθησλ αξηζκψλ, ηελ πξφζζεζε κε ή 

ρσξίο θξαηνχκελν, ηελ αθαίξεζε κνλνςήθησλ αξηζκψλ, ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ κνλνςήθησλ ή δηςήθησλ 

αξηζκψλ θαη ηε δηαίξεζε. Κάλνληαο θιηθ ζε θάπνην απφ ηα καζήκαηα, ν ρξήζηεο βιέπεη ην αληίζηνηρν 

βνήζεκα. 

Κάησ απφ ηε ιίζηα ησλ καζεκάησλ, πξνβάιινληαη ηα είδε ιαζψλ ζηα νπνία έρεη ππνπέζεη ν 

καζεηήο θαηά θαηξνχο πνπ έπαηδε ην παηρλίδη. Γίπια ζε θάζε είδνο ιάζνπο, ε εθαξκνγή πξνηείλεη ζην 

καζεηή λα δηαβάζεη ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα, πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα κεηψζεη ηηο πηζαλφηεηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ίδησλ ιαζψλ. 

5.3.7 Η ενότητα 'Παίξε' 

Απνηειεί ην θνκκάηη ηνπ θπξίσο παηρληδηνχ. Αλ ν ρξήζηεο δελ έρεη ζέζεη θάπνην ράξηε γηα αλαδήηεζε, 

εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε κήλπκα πνπ ηνλ θαηεπζχλεη λα επηιέμεη θάπνην ράξηε. Αλ έρεη επηιέμεη έλα 

ράξηε, εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ε αληίζηνηρε ηνπνζεζία. ην πάλσ κέξνπο ηνπ παξαζχξνπ αλαγξάθεηαη 

ην φλνκα ηεο ηνπνζεζίαο, ν αξηζκφο ησλ ζεκείσλ πνπ απνηεινχλ ην ράξηε, ν αξηζκφο ησλ ζεκείσλ ζηα 

νπνία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη αλαδήηεζε ν παίθηεο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πνπ αθνξνχλ ην επίπεδφ 

ηνπ, ηνπο βαζκνχο εκπεηξίαο, ηα ρξήκαηά ηνπ θαη ηελ ελέξγεηά ηνπ. 
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Δηθόλα 5-22: Τν θπξίσο παηρλίδη 

 

Δάλ ν ράξηεο είλαη αξθεηά κεγάινο θαη δελ είλαη εκθαλή φια ηα ζεκεία ηνπ ζηελ νζφλε, 

παηψληαο ηα βειάθηα πάλσ, θάησ, δεμηά θαη αξηζηεξά, κπνξεί ν παίθηεο λα κεηαθηλήζεη ην ράξηε θαη λα 

δεη θαη ηα ππφινηπα ζεκεία ηνπ. Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη αλαδήηεζε ζε θάπνην ζεκείν ηεο ηνπνζεζίαο, 

κεηαθηλεί ηνλ θέξζνξα πάλσ ζε απηφ θαη θάλεη θιηθ. Ο θέξζνξαο αθνινπζείηαη απφ έλα κηθξφ ξφκβν πνπ 

εκθαλίδεηαη πάλσ απφ ην ζεκείν αλαδήηεζεο. Ο ξφκβνο απηφο απνηειεί έλα ζεκείν αλαδήηεζεο. Μέζα 

ζην ξφκβν εκθαλίδεηαη έλαο αξηζκφο, ν νπνίνο δείρλεη πφζε ελέξγεηα απαηηείηαη λα έρεη ν ρξήζηεο γηα λα 

πξνρσξήζεη ζε αλαδήηεζε. 

 

 
Δηθόλα 5-23: Ο θέξζνξαο ζην θπξίσο παηρλίδη 

 

Κάλνληαο θιηθ ζε έλα ζεκείν, εκθαλίδεηαη έλα πιαίζην κε ην απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο. ηελ 
πεξίπησζε πνπ δε βξίζθεη θάηη, απμάλεηαη ν βαζκφο εκπεηξίαο ηνπ θαηά κία κνλάδα θαη παηάεη ζηελ 

επηινγή 'ΚΛΔΗΗΜΟ' γηα λα ζπλερίζεη ην παηρλίδη. 
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Δηθόλα 5-24: Ο ρξήζηεο δε βξήθε ηίπνηα 

 

Δάλ αλαθαιχςεη θαγεηφ, θεξδίδεη 2 βαζκνχο εκπεηξίαο. Δπηπιένλ, έρεη δχν επηινγέο. Δίηε 

απνζεθεχεη ην θαγεηφ ηνπ ψζηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηα άιιε ζηηγκή απφ ηελ ελφηεηα ησλ 

θαγεηψλ είηε ην ηξψεη εθείλε ηε ζηηγκή θαη ζπλερίδεη ηελ αλαδήηεζε ζην ράξηε. 

 

 
 
Δηθόλα 5-25: Ο ρξήζηεο αλαθάιπςε θαγεηό 

 

Δάλ ν ρξήζηεο αλαθαιχςεη ρξήκαηα, θεξδίδεη 4 βαζκνχο εκπεηξίαο θαη απιά παηάεη ζηελ 

επηινγή 'ΚΛΔΗΗΜΟ' πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ηελ αλαδήηεζε. 

 

 
 
Δηθόλα 5-26: Ο ρξήζηεο αλαθάιπςε ρξήκαηα 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Παπαδεκεηξίνπ Σππξίδωλ 

Αλάπηπμε δηαδηθηπαθνύ εθπαηδεπηηθνύ παηρληδηνύ 

γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ καζεκαηηθώλ ζηελ Πξωηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

93 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ έρεη αξθεηή ελέξγεηα, εκθαλίδεηαη κήλπκα ζηελ νζφλε πνπ 

ηνλ ελεκεξψλεη φηη κπνξεί λα πεξηκέλεη λα γεκίζεη ε ελέξγεηά ηνπ ή λα κεηαβεί ζηελ ελφηεηα κε ηα 

θαγεηά θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην απφ ηα θαγεηά πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 

 

 
 
Δηθόλα 5-27: Ο ρξήζηεο δελ έρεη αξθεηή ελέξγεηα 

 

Σν ζεκείν ζην νπνίν ππεηζέξρεηαη ην θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο είλαη θαηά ηελ αλαθάιπςε ηεο 

χπαξμεο ελφο αληηθεηκέλνπ. ηελ νζφλε εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα κε έλα ηπραίν εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη. Ο 

ρξήζηεο κπνξεί είηε λα παίμεη ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη, είηε λα αιιάμεη παηρλίδη. ηε δεχηεξε 

πεξίπησζε αθαηξείηαη έλαο βαζκφο απφ ηελ ελέξγεηά ηνπ. Ζ επηινγή ηνπ λένπ παηρληδηνχ ζα γίλεη κε 

ηπραίν θξηηήξην αλάκεζα ζε φια εθηφο απφ εθείλν ππ πξνέθπςε αξρηθά. Αλ ζειήζεη, φκσο, λα αιιάμεη 

πάιη παηρλίδη, κπνξεί λα πξνθχςεη πάιη ην παηρλίδη πνπ εκθαλίζηεθε πξψην ζηε ζεηξά. 

 

 
 
Δηθόλα 5-28: Ο ρξήζηεο έρεη αλαθαιύςεη ηελ ύπαξμε αληηθεηκέλνπ 

5.3.8 Παιχνίδι: κάρτες 

ηελ νζφλε εκθαλίδνληαη θάζε θνξά 4 θάξηεο θαη έλα λνχκεξν ζηα δεμηά. Αλάινγα κε ηελ αξηζκεηηθή 

πξάμε πνπ πξνθχπηεη, ν παίθηεο πξέπεη λα θάλεη θιηθ ηελ θαηάιιειε θάξηα, ηεο νπνίαο ν αξηζκφο 

απνηειεί είηε ην απνηέιεζκα είηε έλαλ απφ ηνπο δχν αξηζκνχο ηεο πξάμεο. Κάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο 

απαληάεη ζσζηά, ν ρξφλνο απμάλεηαη. Σν παηρλίδη ππνζηεξίδεη φιεο ηηο πξάμεηο. 
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Δηθόλα 5-29: Δθπαηδεπηηθό παηρλίδη: θάξηεο 

5.3.9 Παιχνίδι: νομίσματα 

ηελ νζφλε εκθαλίδνληαη 6 λνκίζκαηα (ησλ 1, 2, 5, 10, 20 θαη 50 ιεπηψλ). Δπίζεο, εκθαλίδεηαη έλαο 

αξηζκφο, ν νπνίνο πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κε ηα δηαζέζηκα θέξκαηα. Όκσο, ε επηινγή ησλ λνκηζκάησλ 

έρεη κία ηδηαηηεξφηεηα: πξέπεη λα γίλεη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ε πνζφηεηα ησλ θεξκάησλ λα είλαη ε 

ειάρηζηε δπλαηή. Αλ γηα παξάδεηγκα, ην πνζφ είλαη 80 ιεπηά θαη ν ρξήζηεο επηιέμεη 4 λνκίζκαηα ησλ 20 

ιεπηψλ, ε απάληεζε δε ζα ζεσξεζεί ζσζηή, παξφιν πνπ ην ηειηθφ άζξνηζκα ηζνχηαη κε 80 ιεπηά. Αλ, 

φκσο, επηιέμεη έλα λφκηζκα ησλ 50 ιεπηψλ, έλα ησλ 20 θαη έλα ησλ 10, ηφηε ζπκπιεξψλεη ην ίδην 
άζξνηζκα κε 3 θέξκαηα ηα νπνία είλαη θαη ηα ειάρηζηα δπλαηά. 

Γηα λα επηιέμεη έλα θέξκα ν ρξήζηεο, αξθεί λα θάλεη θιηθ πάλσ ηνπ θαη, έρνληαο παηεκέλν ην 

αξηζηεξφ πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ, ην ζέξλεη ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ζην πνξηνθαιί πιαίζην. ην πιαίζην 

απηφ ππάξρνπλ εηθφλεο ησλ λνκηζκάησλ θαη απφ θάησ έλαο αξηζκφο πνπ δείρλεη ηελ πνζφηεηα γηα θάζε 

λφκηζκα. Αλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα αθαηξέζεη θάπνην λφκηζκα θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή 'Βγάιε θέξκα' θάησ 

απφ ην αληίζηνηρν λφκηζκα. Αλ ζεσξεί φηη έρεη ηνπνζεηήζεη ηα ζσζηά λνκίζκαηα, θάλεη θιηθ ζηελ 
επηινγή 'Έιεγρνο' θαη εκθαλίδεηαη κήλπκα αλ είλαη ζσζηή ή ιαλζαζκέλε ε επηινγή ηνπ. Κάζε θνξά πνπ 

θάλεη ζσζηή επηινγή, ν ρξφλνο απμάλεηαη. 

Οη πξάμεηο πνπ ππνζηεξίδνληαη είλαη ε πξφζζεζε αιιά θαη ε αθαίξεζε ζηελ πεξίπησζε πνπ 

πξνζζέζεη θάπνην επηπιένλ λφκηζκα. 
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Δηθόλα 5-30: Δθπαηδεπηηθό παηρλίδη: λνκίζκαηα 

5.3.10 Παιχνίδι: ζάρια 

Σν παηρλίδη απηφ απνηειεί κηα απιή πξάμε αλάκεζα ζε δχν αξηζκνχο, κφλν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δάξηα 

κε απνηέιεζκα νη ηηκέο ησλ αξηζκψλ λα θπκαίλνληαη αλάκεζα ζην 1 θαη ην 6. Τπνζηεξίδνληαη θαη νη 

ηέζζεξηο πξάμεηο ησλ καζεκαηηθψλ, ελψ θάζε θνξά πνπ ν καζεηήο απαληάεη ζσζηά, απμάλεηαη ν ρξφλνο 

ηνπ. 

 

 
 

Δηθόλα 5-31: Δθπαηδεπηηθό παηρλίδη: δάξηα 
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5.3.11 Παιχνίδι: δάχτυλα 

Σν παηρλίδη απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε ελφο κεκνλσκέλνπ ρεξηνχ ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζην 
έδαθνο κε ηε βνήζεηα κηαο βάζεο. Σν ρέξη απνηειείηαη απφ 5 ζηηγκηφηππα, ζε θάζε έλα απφ ηα νπνία 

ζεθψλεη 1, 2, 3, 4 ή θαη ηα 5 δάρηπια. Οπζηαζηηθά θαη εδψ ν καζεηήο θαιείηαη λα ιχζεη κία απιή πξάμε 

κεηαμχ δχν αξηζκψλ. Απιά, πιεθηξνινγεί ην απνηέιεζκα πνπ ζεσξεί ζσζηφ ζην άδεην θνπηάθη θαη θάλεη 

θιηθ ζηελ επηινγή 'Έιεγρνο Απάληεζεο'. Οη δπλαηέο πξάμεηο είλαη ε πξφζζεζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκφο, 

ελψ νη ηηκέο ησλ αξηζκψλ θπκαίλνληαη απφ ην 1 κέρξη ην 5 (φζα θαη ηα δάρηπια). Κάζε θνξά πνπ ν 

ρξήζηεο απαληάεη ζσζηά, απμάλεηαη ν ρξφλνο. 

 

 
 
Δηθόλα 5-32: Δθπαηδεπηηθό παηρλίδη: δάρηπια 

5.3.12 Παιχνίδι: ποτήρια 

ηελ νζφλε εκθαλίδεηαη έλα βηβιίν, ζηελ αξηζηεξή ζειίδα ηνπ νπνίνπ ππάξρεη έλα κεγάιν πνηήξη ην 

νπνίν πεξηέρεη κία νπνηαδήπνηε απφ ηηο 4 πξάμεηο αλάκεζα ζε δχν αξηζκνχο. ηε δεμηά ζειίδα ηνπ 

βηβιίνπ ππάξρνπλ 16 κηθξφηεξα ζε κέγεζνο πνηήξηα ηα νπνία πεξηέρνπλ απφ έλα κνλαδηθφ αξηζκφ. Γηα 

λα δηαιέμεη ν καζεηήο ην απνηέιεζκα πνπ ζεσξεί ζσζηφ, αξθεί λα θάλεη θιηθ ζην πνηήξη κε ηνλ 

αληίζηνηρν αξηζκφ. Κάζε θνξά πνπ απαληάεη ζσζηά, ν ρξφλνο απμάλεηαη. 
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Δηθόλα 5-33: Δθπαηδεπηηθό παηρλίδη: πνηήξηα 

5.3.13 Παιχνίδι: παζλ 

Καη ζην παηρλίδη απηφ, θάλεη ηελ επαλεκθάληζή ηνπ ην ίδην βηβιίν κε πξνεγνπκέλσο κε ηε δηαθνξά φηη 

δελ πεξηέρεη πνηήξηα αιιά έλα παδι πνπ πξέπεη λα ζπλαξκνινγεζεί. Ξεθηλψληαο απφ ηε δεμηά ζειίδα, 

ππάξρνπλ νη θελέο ζέζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα κπνπλ ηα θνκκάηηα. Κάζε θελή ζέζε ηνπ παδι πεξηέρεη 

κία πξάμε απφ δχν αξηζκνχο. Σν απνηέιεζκα ηεο θάζε πξάμεο βξίζθεηαη ζε έλα θαη κνλαδηθφ θνκκάηη 

ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηνπ βηβιίνπ. Ο ρξήζηεο επηιέγεη έλα θνκκάηη απφ ηα αξηζηεξά θαη, έρνληαο 

παηεκέλν ην αξηζηεξφ πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ, ην ζέξλεη ζηα δεμηά ζηε ζέζε πνπ ζεσξεί πσο είλαη 

ζσζηή. Τπνζηεξίδνληαη θαη νη 4 πξάμεηο, ελψ θάζε ζσζηή απάληεζε απμάλεη ην ρξφλν. 

 

 
 
Δηθόλα 5-34: Δθπαηδεπηηθό παηρλίδη: παδι 
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5.3.14 Παιχνίδι: φιδάκι 

Σν παηρλίδη εμνκνηψλεη ην θιαζηθφ επηηξαπέδην παηρλίδη 'Φηδάθη'. ην αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο 
εκθαλίδνληαη 32 θνπηάθηα (απφ ην 0 κέρξη ην 31) ζε δηάηαμε πνπ ζπκίδνπλ θίδη. Αξρηθά, ν ρξήζηεο 

βξίζθεηαη ζην θνπηάθη 0. ηα δεμηά εκθαλίδεηαη έλα δάξη. ε θάζε γχξν ξίρλεη ην δάξη θαη θέξλεη έλα 

λνχκεξν απφ ην 1 έσο ην 6. Αλ θέξεη 1, 2 ή 3, πξέπεη λα θάλεη αθαίξεζε θαη λα κεηαθηλεζεί πξνο ηα πίζσ 

φζα θνπηάθηα έδεημε ην δάξη. Αλ θέξεη 4, 5 ή 6, πξέπεη λα θάλεη πξφζζεζε θαη λα κεηαθηλεζεί κπξνζηά 

φζα θνπηάθηα έδεημε ην δάξη. Δπνκέλσο, νη πξάμεηο πνπ ππνζηεξίδνληαη είλαη ε πξφζζεζε θαη ε 

αθαίξεζε. Κάζε ζσζηή απάληεζε ζπληειεί ζηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ. θνπφο ηνπ παίθηε είλαη λα θηάζεη 

ζην ηειεπηαίν θνπηάθη (αξηζκφο 31). 

 

 
 
Δηθόλα 5-35: Δθπαηδεπηηθό παηρλίδη: θηδάθη 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Παπαδεκεηξίνπ Σππξίδωλ 

Αλάπηπμε δηαδηθηπαθνύ εθπαηδεπηηθνύ παηρληδηνύ 

γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ καζεκαηηθώλ ζηελ Πξωηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

99 

6 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ – ΕΠΕΚΣΑΕΙ 

ηε δηπισκαηηθή απηή εξγαζία πεξηγξάθηεθε ε αλάιπζε, ν ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε θαη ε ιεηηνπξγία 

ελφο δηαδηθηπαθνχ εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ ην νπνίν βαζίδεηαη ζην αληηθείκελν ησλ καζεκαηηθψλ 

δεκνηηθνχ. Απψηεξνο ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη νη καζεηέο κέζα απφ ην παηρλίδη θαη ηελ 

επραξίζηεζε πνπ εθείλν ηνπο πξνζθέξεη, λα εμαζθεζνχλ ζηηο γλψζεηο ησλ καζεκαηηθψλ θαη λα 

απνθηήζνπλ επρέξεηα ζηηο βαζηθέο αξηζκεηηθέο πξάμεηο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ δεκηνπξγήζεθε κία θεληξηθή πιαηθφξκα, ε νπνία απνηειεί ην 

θπξίσο παηρλίδη, κέζα απφ ην νπνίν ν καζεηήο έρεη ζθνπφ λα καδέςεη πνιιά αληηθείκελα, λα 

ζπκπιεξψζεηο ηηο ζπιινγέο ηνπ θαη λα αλαθαιχςεη πνιιέο ηνπνζεζίεο. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ απηή 

θαιείηαη λα ιχζεη αξθεηά καζεκαηηθά παηρλίδηα, ηα νπνία, αλάινγα κε ην πφζν θαιφο είλαη ζε θάζε 

πξάμε, απμάλνπλ ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπο ψζηε λα ππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο. 

Ζ εθαξκνγή είλαη πινπνηεκέλε θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα επεθηαζεί θαη λα 

βειηησζεί κε πνιινχο ηξφπνπο, κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 

 Πξνζζήθε λέσλ δεδνκέλσλ 

Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο δεκηνπξγήζεθε αθξηβψο γηα λα δηεπθνιχλεη ην δηαρεηξηζηή ηεο 
εθαξκνγήο λα πξνζζέηεη εχθνια φζεο ηνπνζεζίεο, θαγεηά θαη αληηθείκελα επηζπκεί. Με απηφ ηνλ ηξφπν, 

βνεζά ην ρξήζηε λα ζέηεη λένπο ζηφρνπο θαη θίλεηξα πξνθεηκέλνπ λα αζρνιεζεί πεξηζζφηεξν ρξφλν κε 

ην παηρλίδη θαη θαη' επέθηαζε κε ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα. 

Δπίζεο, ε νληφηεηα Καηεγνξία πνπ ππάξρεη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο, πινπνηήζεθε κε ηε 

ζθέςε φηη ε εθαξκνγή κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε θεθάιαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε ζην πξψην 
θεθάιαην, ν ρξήζηεο λα πξαγκαηνπνηεί αλαδεηήζεηο κφλν ζε ηνπνζεζίεο πνπ είλαη λεζηά θαη λα 

αλαθαιχπηεη αληίζηνηρα αληηθείκελα. Οινθιεξψλνληαο φινπο ηνπο ράξηεο ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ, ζα 

κπνξνχζε λα κεηαβεί ζην δεχηεξν θεθάιαην (δεχηεξε θαηεγνξία), ε νπνία ζα πεξηειάκβαλε γηα 

παξάδεηγκα ηνπνζεζίεο κε ρηφληα θ.ν.θ. 

Δπηπιένλ, ε γιψζζα ηνπ παηρληδηνχ είλαη ζηα ειιεληθά, σζηφζν ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

ππνζηεξίδεη θαη ηελ αγγιηθή, ελψ ππάξρνπλ θαη αληίζηνηρα πεδία ζηε βάζε δεδνκέλσλ. πλεπψο, ε 
εθαξκνγή κπνξεί λα επεθηαζεί εχθνια θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο ρψξεο 

εθηφο ηεο Διιάδνο. Μπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη λέεο γιψζζεο εθηφο απφ ηελ αγγιηθή, απιά ζα πξέπεη 

λα ζπκπιεξσζνχλ θαη ηα αλάινγα πεδία ζηε βάζε. Πάλησο, ν θψδηθαο είλαη ζρεδηαζκέλνο ψζηε λα 

απαηηείηαη απεηξνειάρηζηε επέκβαζε πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη λέεο γιψζζεο. 

 

 Πξνζζήθε λέσλ παηρληδηψλ θαη γξαθηθψλ 

Ζ θεληξηθή πιαηθφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, ελψ 

αθφκα θαη νη πίλαθεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θπξίσο παηρλίδη είλαη αλεμάξηεηνη απφ 

ηνπο πίλαθεο ησλ παηρληδηψλ. Σν γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηα παηρλίδηα λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ άιια, ηα νπνία δε ρξεηάδεηαη λα είλαη απαξαίηεηα εθπαηδεπηηθά. Δπίζεο, κπνξνχλ 

λα πξνζηεζνχλ εχθνια ζην πεγαίν αξρείν ηεο πιαηθφξκαο flash λέα γξαθηθά εχθνια θαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηε βνήζεηα ησλ αξρείσλ xml κε ηα νπνία ζρεδηάδνληαη νη ηνπνζεζίεο, κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ λέα 

κέξε, αληηθείκελα θαη θφζκνη. Δπνκέλσο, ε ίδηα πιαηθφξκα παηρληδηνχ κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη θάζε 

θνξά ζε δηαθνξεηηθά ζελάξηα θαη γξαθηθά, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη έλα λέν εληειψο παηρλίδη 

πνπ απιά βαζίδεηαη ζηελ ίδηα κεραλή. 

 

 Υξήζε ηεο δηάγλσζεο ιαζψλ 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ 

παηρληδηνχ είλαη ε δηάγλσζή ιαζψλ πνπ ππνζηεξίδεη ε εθαξκνγή. Σα ιάζε πνπ γίλνληαη ζπρλά απφ ηνπο 

καζεηέο είλαη κνληεινπνηεκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θάζε ιαλζαζκέλε απάληεζε 

θαηαγξάθεηαη θαη εληάζζεηαη ζηελ αλάινγε θαηεγνξία. Δπνκέλσο, κία επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα 

ήηαλ λα ζέηεη εξσηήκαηα ζην ρξήζηε αλάινγα κε ζπλεζέζηεξα είδε ιαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί γηα λα ηνλ 

βνεζήζεη λα ηα θαηαπνιεκήζεη θαη λα κε ηα επαλαιακβάλεη κειινληηθά. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ – ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΚΨΔΙΚΑ 

Ο θψδηθαο απνηειείηαη απφ πνιιέο γξακκέο, νπφηε θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξνπζηάζνπκε επηγξακκαηηθά 

ηα ζεκαληηθφηεξα θνκκάηηα θαη λα εμεγήζνπκε ζπλνπηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε θνκκαηηνχ. Ζ γιψζζα 

PHP ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο θαη γηα ηελ εκθάληζε 

ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ γιψζζα Actionscript ηεο εθαξκνγήο Flash ηεο εηαηξείαο Adobe 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θεληξηθήο πιαηθφξκαο ηνπ θπξίσο παηρληδηνχ θαζψο θαη ησλ 

επηκέξνπο εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ. 

Γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο ν θψδηθαο βαζίζηεθε ζε αληηθεηκελνζηξαθή ινγηθή θαη 

ρσξίδεηαη ζε θιάζεηο. Όιεο νη θιάζεηο πεξηέρνληαη ζηνλ θαηάινγν „classes‟ ηνπ ζπλνδεπηηθνχ cd ηεο 

εθαξκνγήο. Παξαθάησ πεξηγξάθνπκε ηελ θάζε θιάζε κε ηηο αληίζηνηρεο κεζφδνπο. 

 

Κιάζε Site (βξίζθεηαη ζην αξρείν general_info.php) 

Μέζνδνο Πεξηγξαθή 

Site Αλαιακβάλεη ηε ζχλδεζε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο. 

Δπίζεο, θαζνξίδεη ηε γιψζζα ηεο ηζηνζειίδαο (πξνθαζνξηζκέλε είλαη ε 

ειιεληθή) 

link_lang ηελ πεξίπησζε επέθηαζεο ηεο εθαξκνγήο ζε λέα γιψζζα εθηφο απφ ηελ 

ειιεληθή, ε κέζνδνο απηή πξαγκαηνπνηεί ηε κεηαηξνπή απφ ηε κία γιψζζα 

ζηελ άιιε. 

 

Κιάζε Player (βξίζθεηαη ζην αξρείν player_class.php) 

Μέζνδνο Πεξηγξαθή 

add_player Υξεζηκνπνηείηαη ζηε δηαδηθαζία εγγξαθήο λένπ ρξήζηε. Διέγρεη αλ ππάξρεη 

ήδε φλνκα ρξήζηε κε εθείλν πνπ έρεη θαηαρσξήζεη ν ρξήζηεο θαη δεκηνπξγεί 

λέν παίθηε κε δεδνκέλα εηζφδνπ ην φλνκά ηνπ, ηνλ θσδηθφ, ην θχιν θαη ηα 

επίπεδα γλψζεσλ ζε θάζε πξάμε. 

check_login Διέγρεη αλ έλαο ρξήζηεο έρεη θαηαρσξήζεη ηα ζσζηά ζηνηρεία εηζφδνπ ζην 

ζχζηεκα 

get_player Δπηζηξέθεη ηα ζηνηρεία ελφο παίθηε κε ζπγθεθξηκέλν αλαγλσξηζηηθφ (id) 

get_tiles Δπηζηξέθεη ηα ζεκεία ζηα νπνία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη αλαδήηεζε ν παίθηεο 

(playerid) ζε ζπγθεθξηκέλν ράξηε (mapid). 

update_tiles Καηαρσξεί ζηε βάζε έλα λέν ζεκείν (tile) ηνπ ράξηε (mapid) ζην νπνίν ν 

παίθηεο (playerid) έθαλε αλαδήηεζε. 

update_random_money Δπηζηξέθεη έλα ηπραίν αξηζκφ αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ παίθηε (playerid) 

θαη ην πξνζζέηεη ζηα ρξήκαηά ηνπ (money). Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ν ρξήζηεο αλαθαιχςεη ρξήκαηα. 

update_info Δλεκεξψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ παίθηε (playerid) θαη ζπγθεθξηκέλα ην βαζκφ 

εκπεηξίαο ηνπ, ηελ ελέξγεηά ηνπ θαη ηελ ηειεπηαία ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ 

νπνία έθαλε κία αλαδήηεζε. 

save_food Πξνζζέηεη ζηνλ παίθηε (playerid) έλα ζπγθεθξηκέλν θαγεηφ (foodid). 

eat_now Υξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν ρξήζηεο (playerid) ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην θαγεηφ. 
Αθαηξεί ην θαγεηφ (foodid) απφ ηελ θαηνρή ηνπ θαη πξνζζέηεη ζηελ ελέξγεηα 

(hp) ηνπ ρξήζηε ηελ ηηκή πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλν θαγεηφ (foodhp). 

check_if_searched Διέγρεη αλ ν παίθηεο (playerid) έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ήδε αλαδήηεζε ζε 

θάπνην ζεκείν (tile) ελφο ράξηε (mapid). Καιείηαη θάζε θνξά πνπ θάλεη θιηθ 
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ζε έλα ζεκείν ηνπ ράξηε. 

save_item Απνζεθεχεη έλα αληηθείκελν (itemid) ζηελ θαηνρή ηνπ παίθηε (playerid) 

save_collection Καιείηαη φηαλ ν παίθηεο (playerid) αλαθαιχςεη έλα αληηθείκελν (itemid). Αλ 

δελ έρεη άιιν αληηθείκελν απφ ηε ζπιινγή ζηελ νπνία εθείλν αλήθεη, 

δεκηνπξγεί κία εγγξαθή πνπ ζπλδέεη ην ρξήζηε κε ηε ζπιινγή απηή. 

complete_map Καιείηαη φηαλ ν παίθηεο (playerid) νινθιεξψζεη ηελ αλαδήηεζή ηνπ ζε έλα 

ράξηε (mapid). 

next_level Διέγρεη αλ ε εκπεηξία ηνπ παίθηε (playerid) είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε εθείλε 
πνπ απαηηείηαη γηα λα αλέβεη επίπεδν θαη, αλ λαη, απμάλεη θαηά κία κνλάδα ην 

επίπεδφ ηνπ θαζψο θαη ηε κέγηζηε δπλαηή ελέξγεηά ηνπ. Δπίζεο, κεγηζηνπνηεί 

ηελ ηξέρνπζα ελέξγεηά ηνπ. 

fix_hp Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα απμήζεη απηφκαηα ηελ ελέξγεηα ηνπ παίθηε (playerid). 

Τπνινγίδεη πφζα δεπηεξφιεπηα κεζνιάβεζαλ απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν 

παίθηεο πξαγκαηνπνίεζε κηα αλαδήηεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ππνινγίδεη ηελ ηηκή 

πνπ πξέπεη λα ιάβεη ε ελέξγεηά ηνπ. Αλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε κέγηζηε 

δπλαηή, ηφηε ε λέα ηηκή γίλεηαη ίζε κε ηε κέγηζηε δπλαηή. 

set_energy Δλεκεξψλεη ηελ ελέξγεηα (hp) ηνπ παίθηε (playerid). 

 

Κιάζε Map (βξίζθεηαη ζην αξρείν map_class.php) 

Μέζνδνο Πεξηγξαθή 

get_maps Δπηζηξέθεη ηνπο ράξηεο πνπ ην επίπεδν (level) απφθηεζήο ηνπο είλαη απφ 0 

κέρξη ην 5 κνλάδεο πάλσ απφ ην επίπεδν ηνπ ρξήζηε (playerid). 

set_current Θέηεη ηνλ επφκελν ράξηε αλαδήηεζεο (mapid) ηνπ παίθηε (playerid). 

buy_map Διέγρεη αλ ν παίθηεο (playerid) έρεη ην απαηηνχκελν επίπεδν (level) θαη 

ρξήκαηα (money) θαη, αλ λαη, πξαγκαηνπνηεί ηελ αθνξά, δίλνληαο ζηελ 

θαηνρή ηνπ ηνλ ράξηε θαη αθαηξψληαο ηνπ ηε ρξεκαηηθή αμία απφ ηα ρξήκαηά 

ηνπ. 

get_map Δπηζηξέθεη ηηο πιεξνθνξίεο (ηηκή θαη επίπεδν) ελφο ράξηε (mapid). 

get_player Δπηζηξέθεη ηα ρξήκαηα θαη ην επίπεδν ηνπ παίθηε (playerid). 

has_current_map Διέγρεη αλ ν παίθηεο (playerid) έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ έλα ζπγθεθξηκέλν ράξηε 

(mapid). 

get_current_map Δπηζηξέθεη ηνλ ηξέρνληα ράξηε ελφο παίθηε (playerid) 

 

Κιάζε Food (βξίζθεηαη ζην αξρείν food_class.php) 

Μέζνδνο Πεξηγξαθή 

get_random_food Δπηζηξέθεη έλα ηπραίν θαγεηφ (foodid). Καιείηαη φηαλ ν παίθηεο αλαθαιχςεη 

θαγεηφ θαηά ηελ αλαδήηεζή ηνπ. 

get_food Δπηζηξέθεη ηα θαγεηά θαη ηηο πνζφηεηεο πνπ έρεη ν παίθηεο (playerid) ζηελ 

θαηνρή ηνπ. 

eat_food Ο παίθηεο (playerid) ρξεζηκνπνηεί ην θαγεηφ (foodid) ην νπνίν απμάλεη ηελ 

ελέξγεηά ηνπ. 

 

Κιάζε Item (βξίζθεηαη ζην αξρείν item_class.php) 

Μέζνδνο Πεξηγξαθή 

find_random_item Δπηζηξέθεη έλα ηπραίν αληηθείκελν αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία (categoryid) 

ηνπ ράξηε. 
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get_categories Δπηζηξέθεη φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα αλήθεη ε θάζε ζπιινγή 

αληηθεηκέλσλ. 

get_collections Δπηζηξέθεη ηηο ζπιινγέο αληηθεηκέλσλ ηνπ παίθηε (playerid) πνπ αλήθνπλ 

ζηελ θαηεγνξία categoryid. 

get_items Δπηζηξέθεη ηα αληηθείκελα κίαο ζπιινγήο (collectionid). 

has_item Δπηζηξέθεη αλ ν παίθηεο (playerid) έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ έλα αληηθείκελν 

(itemid) θαη ζε πνηα πνζφηεηα. 

secure_collection Καιείηαη φηαλ ν παίθηεο (playerid) αζθαιίδεη κία ζπιινγή (collectionid). 

 

Κιάζε Stat (βξίζθεηαη ζην αξρείν stat_class.php) 

Μέζνδνο Πεξηγξαθή 

get_mistakes Δπηζηξέθεη ηα είδε ιαζψλ ζηα νπνία έρεη ππνπέζεη ν παίθηεο (playerid). 

 

Κιάζε Validation (βξίζθεηαη ζην αξρείν validation_class.php) 

Μέζνδνο Πεξηγξαθή 

get_value Δπηζηξέθεη ηελ ηηκή ελφο πεδίνπ κηαο θφξκαο. Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο θφξκαο εγγξαθήο θαη ηεο θφξκαο εηζφδνπ ελφο ρξήζηε. 

length Διέγρεη αλ ε ηηκή ελφο πεδίνπ κηαο θφξκαο απνηειείηαη απφ min έσο max 

ραξαθηήξεο. 

is_empty Δπηζηξέθεη αλ ε ηηκή ελφο πεδίνπ κηαο θφξκαο είλαη θελή. 

only_numbers Διέγρεη αλ ε ηηκή ελφο πεδίνπ κηαο θφξκαο απνηειείηαη κφλν απφ αξηζκνχο. 

email Δπηζηξέθεη αλ ε κνξθή ηεο ηηκήο ελφο πεδίνπ ηαπηίδεηαη κε ηε κνξθή ησλ e-

mail. 

no_spaces Διέγρεη αλ ε ηηκή ελφο πεδίνπ κηαο θφξκαο κφλν απφ γξάκκαηα ή / θαη 
αξηζκνχο. 

 

ηνλ θχξην θαηάινγν ηεο εθαξκνγήο πεξηιακβάλνληαη ηα αξρεία PHP ηα νπνία αλαιακβάλνπλ 

ηελ εκθάληζε ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηεο αληίζηνηρεο πιεξνθνξίαο. 

 

Αξρείν Πεξηγξαθή 

init.php Αλαιακβάλεη λα ζπλδέζεη ηελ ηζηνζειίδα κε ηηο θιάζεηο ηεο εθαξκνγήο. 

index.php Απνηειεί ην θεληξηθφ αξρείν ηεο ηζηνζειίδαο. Ρπζκίδεη πνην επηκέξνπο 

αξρείν ζα θαιέζεη ψζηε λα εκθαληζηεί ην αληίζηνηρν πεξηερφκελν. 

register.php Καιείηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ έρεη 

εηζέιζεη ζην ζχζηεκα. 

home.php Καιείηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο έρεη 

εηζέιζεη ζην ζχζηεκα. 

maps.php Καιείηαη φηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη λα δεη ηνπο δηαζέζηκνπο ράξηεο (ζηελ 

ελφηεηα ησλ ηνπνζεζηψλ). 

food.php Καιείηαη ζηελ ελφηεηα ησλ θαγεηψλ θαη εκθαλίδεη ηα θαγεηά πνπ έρεη 

ν παίθηεο ζηελ θαηνρή ηνπ. 

collections.php Καιείηαη ζηελ ελφηεηα ησλ ζπιινγψλ αληηθεηκέλσλ. Δκθαλίδεη ηηο 

ζπιινγέο θαη ηα αληηθείκελα ηα νπνία έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ν παίθηεο. 

tutorials.php Καιείηαη ζηελ ελφηεηα ησλ καζεκάησλ. Δκθαλίδεη ιίζηα κε ηα 

δηαζέζηκα καζήκαηα. Δπίζεο, εκθαλίδεη ηπρφλ ιάζε πνπ έρεη 
πξαγκαηνπνηήζεη ν παίθηεο θαη ηνπ πξνηείλεη πνηα καζήκαηα κπνξεί λα 

κειεηήζεη ψζηε λα ηα αληηκεησπίζεη. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Παπαδεκεηξίνπ Σππξίδωλ 

Αλάπηπμε δηαδηθηπαθνύ εθπαηδεπηηθνύ παηρληδηνύ 

γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ καζεκαηηθώλ ζηελ Πξωηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

104 

tutorial.php Καιείηαη φηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη λα κειεηήζεη έλα κάζεκα ζε κνξθή 

flash. 

game.php Καιείηαη φηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ επηινγή „Παίμε‟. Αλ δελ έρεη 

εηζέιζεη ζην ζχζηεκα, εκθαλίδνληαη θσηνγξαθίεο απφ ην παηρλίδη γηα 

λα δεη πεξί ηίλνο πξφθεηηαη. Αλ έρεη εηζέιζεη ζην ζχζηεκα, αλνίγεη ην 

θπξίσο παηρλίδη ζε κνξθή flash. 

info.php Καιείηαη ζε θάζε ζειίδα ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο έρεη εηζέιζεη ζην 

ζχζηεκα θαη εκθαλίδεη ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ 

αθνξνχλ. 

 

ηνλ θαηάινγν „actions‟ βξίζθνληαη ηα αξρεία PHP πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επηθνηλσλία κε ηελ 

πιαηθφξκα flash. 

 

Αξρείν Πεξηγξαθή 

complete_map.php Διέγρεη αλ έλαο ράξηεο έρεη νινθιεξσζεί απφ ην ρξήζηε, ελεκεξψλεη ηε 

βάζε δεδνκέλσλ θαη ζηέιλεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζην flash. 

eat_now.php Καιείηαη φηαλ ν παίθηεο επηιέμεη λα θαηαλαιψζεη έλα θαγεηφ θαη 

ελεκεξψλεη ην παηρλίδη flash. 

find_food.php Καιείηαη φηαλ ν παίθηεο αλαθαιχςεη θαγεηφ. Αλαθηά έλα ηπραίν 

θαγεηφ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ελεκεξψλεη ηελ πιαηθφξκα flash. 

find_item.php Καιείηαη φηαλ ν παίθηεο αλαθαιχςεη έλα αληηθείκελν. Αλαθηά έλα 

ηπραίν αληηθείκελν θαη ελεκεξψλεη ηελ πιαηθφξκα flash. 

find_money.php Καιείηαη φηαλ ν παίθηεο αλαθαιχςεη ρξήκαηα. Τπνινγίδεη έλα ηπραίν 

πνζφ ρξεκάησλ αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ παίθηε θαη ελεκεξψλεη ηε 
βάζε δεδνκέλσλ. ηέιλεη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα ζηελ πιαηθφξκα 

flash. 

find_nothing.php Καιείηαη φηαλ ν παίθηεο δελ αλαθαιχςεη θάηη. Δλεκεξψλεη ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θαη ηελ πιαηθφξκα flash. 

get_info.php Αλαθηά ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε θαη ηα ζηέιλεη ζηελ πιαηθφξκα flash. 

next_level.php Καιείηαη φηαλ ν ρξήζηεο αλεβαίλεη επίπεδν θαη ελεκεξψλεη ηελ 

πιαηθφξκα flash. 

reduce_energy.php Καιείηαη θάζε θνξά πνπ ν παίθηεο πξαγκαηνπνηεί κηα αλαδήηεζε θαη 

κεηψλεη ηελ ελέξγεηά ηνπ. 

 

Ζ θεληξηθή πιαηθφξκα ηνπ παηρληδηνχ είλαη πινπνηεκέλε ζην αξρείν game.fla πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 

θαηάινγν „Source Code (Flash)‟. Παξαθάησ, πεξηγξάθνπκε ζπλνπηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ ζπλαξηήζεσλ 

 

Σπλάξηεζε Πεξηγξαθή 

Build_Map Γέρεηαη σο είζνδν έλα ράξηε ζε κνξθή XML θαη αλαιακβάλεη ηελ εηθαζηηθή 

απεηθφληζε ηεο ηνπνζεζίαο ζηελ νζφλε. 

Move_Cursor Τπνινγίδεη ηε ζέζε πνπ εκθαλίδεηαη ν θέξζνξαο πάλσ ζην ράξηε. 

Get_Target Καιείηαη θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζε θάπνην ζεκείν ζην ράξηε. 

Αλάινγα κε ην ηη ππάξρεη ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, ε Get_Target θαιεί κία εθ 

ησλ ζπλαξηήζεσλ Find_Nothing, Find_Food, Find_Money θαη 

Find_MiniGame. 

Work Ζ ζπλάξηεζε Work θαιείηαη ζε θάζε (ζηηγκηφηππν) frame ηνπ παηρληδηνχ. 

Καιεί ηε ζπλάξηεζε Detect_Keys. Θα κπνξνχζε λα θαιείηαη ν θψδηθαο ηεο 
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Detect_Keys κέζα ζηε Work αιιά πξνηηκήζεθε λα απνηειέζεη μερσξηζηφ 

θνκκάηη ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα ελζσκαησζνχλ θη άιιεο ζπλαξηήζεηο 

κέζα ζηε Work θαη λα θαινχληαη ζε θάζε ζηηγκηφηππν ηνπ παηρληδηνχ. 

Detect_Keys Καιείηαη ζε θάζε ζηηγκηφηππν ηνπ παηρληδηνχ θαη ππνινγίδεη αλ έρεη παηεζεί 

θάπνην βειάθη απφ ην πιεθηξνιφγην. Αλ λαη, ηφηε κεηαθηλεί ην ράξηε ζηελ 
αλάινγε θαηεχζπλζε ψζηε λα είλαη νξαηά ζηελ νζφλε θαη άιια ζεκεία ηνπ. 

Load_Info  Δκθαλίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ παίθηε ζην πάλσ κέξνο ηνπ παηρληδηνχ. Γειαδή 

εκθαλίδεη ηελ ελέξγεηά ηνπ, πφζα ζεκεία έρεη αλαδεηήζεη ζην ράξηε, πφζε 

ελέξγεηα έρεη, ηη επίπεδν έρεη, ζε πφζε ψξα ζα απμεζεί ε ελέξγεηά ηνπ θιπ. 

Enable_Grid Δλεξγνπνηεί ην ράξηε ψζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα αλαδεηήζεη αληηθείκελα. 

Disable_Grid Απελεξγνπνηεί ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ζην ράξηε. 

Close_Alert Καιείηαη θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηήζεη κία αλαδήηεζε ζην ράξηε 

θαη θιείζεη ην παξάζπξν κε ην απνηέιεζκα αλαδήηεζεο. Δλεκεξψλνληαη νη 

πιεξνθνξίεο ζην πάλσ κέξνο ηνπ παηρληδηνχ, ελεξγνπνηείηαη πάιη ε 

δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο, ειέγρεηαη αλ ν ρξήζηεο αλεβαίλεη επίπεδν θαη 

ειέγρεηαη αλ ν ράξηεο έρεη νινθιεξσζεί. 

Check_Level Διέγρεη αλ ν ρξήζηεο πξέπεη λα αλέβεη επίπεδν. 

Check_Map Διέγρεη αλ ν ρξήζηεο νινθιήξσζε ηελ αλαδήηεζε ζην ράξηε. 

After_Completed_Map Καιείηαη φηαλ ν ρξήζηεο νινθιεξψζεη ηελ αλαδήηεζε ζε έλα ράξηε θαη ηνλ 

κεηαθέξεη ζηε ζειίδα κε ηνπο δηαζέζηκνπο ράξηεο ψζηε λα ζέζεη άιιν ζηφρν 

αλαδήηεζεο. 

Go_To_Food Καιείηαη φηαλ ε εθαξκνγή ελεκεξψζεη ην ρξήζηε φηη δελ έρεη αξθεηή ελέξγεηα 

γηα αλαδήηεζε θαη επηιέμεη λα κεηαθεξζεί ζηε ζειίδα κε ηα θαγεηά πνπ έρεη. 

Find_Nothing Καιείηαη φηαλ ν ρξήζηεο δελ αλαθαιχςεη θάηη κεηά απφ αλαδήηεζε. 

Δλεκεξψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε ζηέιλνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 
ζην αξρείν find_nothing.php ψζηε λα ελεκεξσζεί ε βάζε δεδνκέλσλ. 

Find_Money Καιείηαη φηαλ ν ρξήζηεο αλαθαιχςεη ρξήκαηα. Καιεί ην αξρείν 

find_money.php, ην νπνίν ππνινγίδεη πφζα ρξήκαηα αλαθάιπςε ν ρξήζηεο. 

Find_Food Καιείηαη φηαλ ν ρξήζηεο αλαθαιχςεη θαγεηφ. Καιεί ην αξρείν find_food.php, 

ην νπνίν επηζηξέθεη έλα ηπραίν θαγεηφ. 

Find_MiniGame Καιείηαη φηαλ ν ρξήζηεο αλαθαιχςεη ηελ χπαξμε ελφο αληηθεηκέλνπ. 

Δπηζηξέθεη έλα ηπραίν εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη. Αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ 

αιιαγή παηρληδηνχ, ε ζπλάξηεζε θαιείηαη αλαδξνκηθά θαη επηζηξέθεη έλα 

ηπραίν αληηθείκελν, δηαθνξεηηθφ απφ ην πξνεγνχκελν. 

Reduce_Energy Μεηψλεη ηελ ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε θαη θαιεί ην αξρείν reduce_energy.php, ην 

νπνίν ελεκεξψλεη ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

Need_Food Καιείηαη φηαλ ν ρξήζηεο δελ έρεη αξθεηή ελέξγεηα γηα λα αλαδεηήζεη 

αληηθείκελα. Δκθαλίδεη αλάινγν κήλπκα ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε. 

Complete_Map Καιείηαη φηαλ ν παίθηεο νινθιεξψζεη έλα ράξηε. Καιεί ην εμσηεξηθφ αξρείν 

complete_map.php, ην νπνίν ελεκεξψλεη ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

Next_Level Καιείηαη φηαλ ν ρξήζηεο αλεβαίλεη επίπεδν. Καιεί ην αξρείν next_level.php 

γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παίθηε. 

Compare_Numbers πγθξίλεη δχν αξηζκνχο θαη επηζηξέθεη true ή false αλάινγα κε ην πξφζεκν ηεο 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Παπαδεκεηξίνπ Σππξίδωλ 

Αλάπηπμε δηαδηθηπαθνύ εθπαηδεπηηθνύ παηρληδηνύ 

γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ καζεκαηηθώλ ζηελ Πξωηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

106 

δηαθνξάο ηνπο. 

Eat_Now Καιείηαη φηαλ ν παίθηεο αλαθαιχςεη θαγεηφ θαη επηιέμεη λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη εθείλε ηε ζηηγκή. Καιεί ην εμσηεξηθφ αξρείν eat_now.php γηα 

ηελ ελεκέξσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

Set_Timer Δκθαλίδεη ην κεηξεηή πνπ δείρλεη πφζα δεπηεξφιεπηα πξέπεη λα πεξάζνπλ 

ψζηε ε ελέξγεηα ηνπ παίθηε λα απμεζεί θαηά κία κνλάδα. 

Load_Game Σα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα είλαη πινπνηεκέλα ζε μερσξηζηά αξρεία. Ζ 
ζπλάξηεζε Load_Game θαιεί έλα αξρείν ελφο εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ. 

 


