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Περίληψη 

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως σκοπό τη δημιουργία και την περιγραφή ενός παιχνιδιού 

με σύστημα μάχης βασισμένο σε αλλαγές σειρών μεταξύ παίκτη και αντίπαλου του παιχνιδιού.  

Συμπεριλαμβάνεται η μελέτη, ανάλυση και επεξήγηση του τρόπου δημιουργίας και επίτευξης ενός 

καθαρού και απλουστευμένου κώδικα, ώστε να είναι εύκολος στην κατανόηση και την επεξεργασία 

του από άλλους σχεδιαστές, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αλλαγές πάνω στον 

υπάρχοντα κώδικα.  Η παραπάνω διαδικασία γίνεται κατανοητή με χρήση συγκεκριμένων προτύπων 

κατασκευής κώδικα.  Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία να παρατηρηθεί η χρήση τους σε άλλα 

συστήματα του παιχνιδιού.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σύστημα διαλόγου του παιχνιδιού. 

Επιπλέον, αναλύονται και τα άλλα βασικά στοιχεία ενός καθαρού κώδικα: η τμηματοποίηση του 

κώδικα με τρόπο ώστε κάθε τμήμα να έχει διαφορετική αποστολή, και η δυνατότητα 

αποσφαλμάτωσης.  Ο κώδικας έχει γραφτεί σε C-Sharp, ενώ το εργαλείο που χρησιμοποιείται για την 

συγγραφή του είναι το Visual Studio Code.  Για την υλοποίηση της θεωρίας σε πρακτικό επίπεδο, 

γίνεται χρήση της πλατφόρμας κατασκευής παιχνιδιών Unity και για τα απλά γραφικά του παιχνιδιού 

χρησιμοποιείται το πολυεργαλείο Βlender.  Επιπρόσθετα, περιγράφονται όλα τα εργαλεία και τα 

πρότυπα που χρησιμοποιούνται στον κώδικα. Τέλος, παρατίθενται τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης διατριβής για τις επιμέρους δομές του κώδικα για το κάθε σύστημα του παιχνιδιού 

ξεχωριστά, αλλά και συνολικά για την εφαρμογή.  

 

Abstract 

The purpose of the present Master’s thesis is the creation and description of a game with a combat 

system based on changing turns between the player and the opponent of the game.  The disquisition, 

analysis and explanation of the creation and accomplishment of a clean and simplified code is 

included, so that it is easy for other designers to comprehend and process, and they are given the 

ability to make changes to the existing code.  The described process can be made comprehensible 

by using particular patterns for code creation.  In this way, the opportunity is given to observe their 

use in other systems of the game.  A characteristic example is the dialogue system of the game.  

Moreover, the other basic characteristics of a clear code are analyzed: the modularity of the code - 

in such a way so that every module is assigned a different task - and the capability of debugging.  

The code has been written in C-Sharp and the tool that is used for this procedure is Visual Studio 

Code.  Implementing the theory in a practical level is accomplished with the use of the game creation 

platform Unity and for the simple graphics of the game the platform Blender is used.  Additionally, 

tools and patterns included in the code are described.  Finally, the results of this thesis are stated, for 

each structure of the code and each system of the game separately, and for the application overall. 
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Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή 

1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας 

Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό τη διερεύνηση, το σχεδιασμό, την ανάλυση και τη δημιουργία 
των παρακάτω αντικειμένων: 

α) Ενός Turn Based Combat συστήματος το οποίο περιέχει συστήματα levelup, experience, health 
και projectile με χρήση της UNITY ENGINE. 

β) Ενός Inventory συστήματος με save και load σύστημα (με τη βοήθεια scriptable objects design 
pattern). 

γ) Ενός Event συστήματος χρησιμοποιώντας observer pattern και singleton pattern. 

δ) Ενός απλού user interface συστήματος. 

ε) Ενός συστήματος διαλόγου με συνδυασμό του observer pattern και του scriptable objects design 
pattern. 

Επιπλέον, θα αναλυθούν ο κώδικας και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή 
και την υλοποίηση των συστημάτων αυτών.   

1.2 Δομή της διπλωματικής εργασίας 

Στο Κεφάλαιο 1 περιγράφεται ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας και η δομή της παρούσας 
τεκμηρίωσης. 

Στο Κεφάλαιο 2 πραγματοποιείται μια συνοπτική περιγραφή των εργαλείων που χρησιμοποιούνται 
(όπως C-Sharp, Unity, Visual Studio Code και Blender). 

Στο Κεφάλαιο 3 δίνονται αρχικά οι ορισμοί των τριών πυλώνων της αρχιτεκτονικής δημιουργίας 
κώδικα, οι οποίοι στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά. 

Στο Κεφάλαιο 4 δίνεται ο ορισμός και η περιγραφή του Singleton, τα προαπαιτούμενα για τη σωστή 
χρήση του, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του, καθώς και οι προβληματισμοί σχετικά με τη 
χρήση του. 

Στο Κεφάλαιο 5 δίνεται η περιγραφή, η χρήση και ο τρόπος λειτουργίας των events, του observer 
pattern και των delegates. 

Στο Κεφάλαιο 6 ακολουθεί ο ορισμός και η περιγραφή του scriptable object design pattern, τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των scriptable objects, καθώς και ο τρόπος δημιουργίας και 
χρήσης τους στον κώδικα. 

Στο Κεφάλαιο 7 δίνεται η επεξήγηση του κώδικα. Περιγράφονται οι εντολές εισόδου, το σύστημα 
αλληλεπίδρασης, το Dialogue SO και παρατίθενται τα αντίστοιχα τμήματα κώδικα. 

Το Κεφάλαιο 8 αναφέρεται στο Turn Based Combat System Code και περιλαμβάνει περιγραφή του 
enumeration, τον τρόπο ορισμού ενός enum, τους λόγους χρήσης των coroutines και τη διαφορά 
τους από το update, την βελτιστοποίηση που επιτυγχάνεται με coroutines, την κατασκευή εντολών 
yield.  Ακόμα, περιλαμβάνει παρουσίαση και επεξήγηση τμημάτων του κώδικα. 

Στο Κεφάλαιο 9 περιγράφεται το Inventory system που χρησιμοποιείται. 
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Στο Κεφάλαιο 10 διατυπώνονται συμπεράσματα από τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων για την 
υλοποίηση της παρούσας εργασίας. 
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Κεφάλαιο 2 – Εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην εργασία 

2.1 C-sharp 

H C-sharp είναι μία απλή, γενικής χρήσης αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού.  
Επικεντρώνεται στην εξοικονόμηση μνήμης και την ελαχιστοποίηση απαιτήσεων.  Χρησιμοποιείται 
σε εφαρμογές των Windows και αποτελεί την επίσημη γλώσσα του περιβάλλοντος Microsoft.  
Επιπρόσθετα, όλες οι ενημερώσεις στις πιο πρόσφατες εκδόσεις της C-sharp έχουν 
πραγματοποιηθεί για να γίνει η γλώσσα πιο κατάλληλη για το περιβάλλον Microsoft, κι αυτός είναι 
ένας σημαντικός λόγος που χρησιμοποιείται η γλώσσα αυτή για την κατασκευή των εφαρμογών 
Windows. 

Ακόμα, ορίζονται πολλά εργαλεία ανάπτυξης υψηλής απόδοσης.  Στην περίπτωση κατακευής 
και χρήσης components και controls που θα ενσωματωθούν σε C-Sharp based text stack, η γλώσσα 
αυτή θα είναι η καλύτερη επιλογή.  Επίσης, αποτελεί τέλεια επιλογή για ανάπτυξη εφαρμογών web, 
με χρήση του asp.net.  Παρέχει υποστήριξη για σύνθετες λειτουργίες στην εκτέλεση εφαρμογών, 
γρήγορη απόδοση, ευελιξία, και πολλά έτοιμα διαθέσιμα χαρακτηριστικά.  

Επιπλέον, εφαρμογές των Windows που τρέχουν σε servers της Μicrosoft μπορούν να 
ενσωματωθούν σε άλλες πλατφόρμες - εφαρμογές και ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή συστημάτων για επικοινωνία μεταξύ συσκευών. 

Η C-Sharp θεωρείται μία από τις πιο ευέλικτες και πολύπλευρες γλώσσες από πλευράς 
διαθέσιμων add-ons.  Οι σύνθετες αρχιτεκτονικές και οι πολλαπλές ενσωματώσεις δεν αποτελούν 
πρόβλημα για τη γλώσσα αυτή. 

Η C-Sharp χρησιμοποιείται συχνά στην ανάπτυξη παιχνιδιών, αφού και η Unity, η πιο 
δημοφιλής μηχανή παιχνιδιών, είναι γραμμένη σε C-Sharp.  Τα περισσότερα νέα παιχνίδια επίσης 
χρησιμοποιούν την C-Sharp ως την πρωταρχική τους γλώσσα, αφού υποστηρίζεται από την 
πλειοψηφία των πιο δημοφιλών μηχανών κατασκευής παιχνιδιών. 

Η γλώσσα προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και υποστηρίζεται από όλα τα 
περιβάλλοντα plugins και βιβλιοθήκες.  Μπορεί να πραγματοποιήσει σύνθετες υπολογιστικές 
λειτουργίες και να επεξεργαστεί πολλές απαιτήσεις ταυτόχρονα. 

Τέλος, η C-Sharp έχει αξιόπιστες επιδόσεις, είναι παραγωγική, εύκολα προσβάσιμη και 
γρήγορη. 

2.2  Unity 

H Unity αποτελεί μια μηχανή κατασκευής video games, όπως VR games και άλλες πλατφόρμες 
παιχνιδιών.  Πρόκειται, δηλαδή για μία πλατφόρμα που βοηθά τον προγραμματιστή να χτίσει το 
παιχνίδι του από την αρχή, καθώς και όλα τα στοιχεία και τις λειτουργίες που χρειάζονται σε αυτό.  
Χωρίς τη χρήση της Unity  ο κατασκευαστής θα χρειαζόταν πολύ χρόνο για να δημιουργήσει μια πολύ 
απλή διαδικασία σε ένα παιχνίδι.  Ενώ, με τη Unity, χρησιμοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες 
λειτουργίες, ο προγραμματιστής φτιάχνει το παιχνίδι βασιζόμενος πάνω σε αυτές.   

Ο λόγος που επιλέχθηκε η Unity είναι επειδή αποτελεί μία μέση λύση, αφού δεν είναι δύσκολη 
στην εκμάθηση και την κατανόηση, αλλά παρέχει αρκετά σύνθετες λειτουργίες.  Δηλαδή, διαθέτει την 
τέλεια ισορροπία μεταξύ της ευκολίας χρήσης και της πολυπλοκότητας. 
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2.3 Visual Studio Code 

Η Microsoft έχει δημιουργήσει το Visual Studio Code για τα λειτουργικά συστήματα Windows, Linux 
και MacOS.  Πρόκειται για έναν επεξεργαστή πηγαίου κώδικα που επιτρέπει τη συγγραφή του κώδικα, 
υποστηρίζοντας τον εντοπισμό σφαλμάτων και παρέχοντας βοήθεια στον προγραμματιστή με 
επισήμανση της σύνταξης, έξυπνη ολοκλήρωση και αναδιαμόρφωση του κώδικα. 

2.4  Το πρόγραμμα Blender 

Το Blender είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα στην παραγωγή pipelines για ανάπτυξη 
παιχνιδιών VFX και ταινιών animation.  Επίσης, χρησιμοποιείται πολύ για indie game development 
studios, επειδή έχει σημαντικά πλεονεκτήματα.  Πρώτα απ' όλα, είναι δωρεάν, κάτι που παίζει 
σπουδαίο ρόλο σε εργασίες με χαμηλό προϋπολογισμό.  Επίσης, είναι open source - έχει ανοικτό 
πηγαίο κώδικα - που επιτρέπει στα studios  να κατασκευάσουν νέα εργαλεία αν είναι απαραίτητα.  
Τέλος, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο 3D πακέτο που βοηθά να προχωράνε όλες οι εργασίες ομαλά. 
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Κεφάλαιο 3 - Enginneering Pillars 

3.1 Οι τρεις πυλώνες της αρχιτεκτονικής δημιουργίας κώδικα 

Η αρχιτεκτονική δημιουργίας καθαρού κώδικα προϋποθέτει να πληρούνται τρεις βασικές αρχές, ώστε 
ο κώδικας να μπορεί να χαρακτηριστεί: 

• Modular (η δυνατότητα να είναι ο κώδικας ξεχωριστός σε τμηματικά συστήματα και να μην 
περιπλέκονται τα τμήματα - συστήματα μεταξύ τους). 

• Editable (η δυνατότητα να μπορεί άλλος προγραμματιστής να κάνει αλλαγές στον κώδικα 
ώστε να τον επεξεργάζεται και να τον προσαρμόζει στις ανάγκες του).  

• Debuggable (η δυνατότητα ελέγχου του κώδικα για λάθη). 

Όλα τα τμήματα του κώδικα απαιτείται να είναι modular και όσο το δυνατόν editable, έτσι 
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιούνται αλλαγές στον κώδικα και να μπορεί ο 
σχεδιαστής ή οποιοσδήποτε να κάνει τροποποιήσεις.   Φυσικά, ο κώδικας πρέπει να είναι και 
debuggable, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού και διόρθωσης λαθών. 

Ακολουθεί πιο αναλυτική επεξήγηση των τριών αυτών χαρακτηριστικών. 

3.2 Modular συστήματα – Τμηματικός κώδικας 

«Modular» είναι τα συστήματα – τμήματα, τα οποία δεν είναι άμεσα εξαρτημένα μεταξύ τους.   

Αυτό σημαίνει ότι, αν έχουμε  ένα inventory σύστημα, είναι απαραίτητο να επικοινωνεί με τα 
άλλα συστήματα στο παιχνίδι, αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν αναφορές που δημιουργούν εξαρτήσεις 
των συστημάτων μεταξύ τους, ώστε να μην χάνεται η ευελιξία των διαδικασιών, ούτε η δυνατότητα 
ανακατασκευής τους. 

Κατά συνέπεια, οι σκηνές  αποτελούν καθαρά στάδια και δεν διαθέτουν μεταβατικά δεδομένα 
που υπάρχουν μεταξύ των επιπέδων.  Για το λόγο αυτό γίνεται προσπάθεια να ελαχιστοποιηθούν - 
όσο είναι δυνατόν - οι εντολές που τα διατηρούν μεταξύ των επιπέδων του παιχνιδιού. 

Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται στη συνέχεια η ύπαρξη σκηνών με μοναδικές συμπεριφορές, 
οι οποίες δεν υπήρχαν σε άλλες σκηνές χωρίς να χρειάζεται  η χρήση τεχνασμάτων για την επίτευξη 
της μοναδικότητας.  Επιπλέον, αυτό σημαίνει ότι αντικείμενα του παιχνιδιού λειτουργούν μόνα τους 
και αυτό σημαίνει ότι πηγαίνουν παράλληλα με τις σκηνές που είναι καθαρά επίπεδα.   

Για κάθε αντικείμενο που τοποθετείται στη σκηνή, η λειτουργία του θα πρέπει (όσο είναι 
δυνατόν) να περιέχεται μέσα σε αυτό το τμήμα, ώστε να δρα ως modular κομμάτι.  Αυτό μας βοηθά 
πολύ με τον πηγαίο έλεγχο, όταν υπάρχουν μεγαλύτερες ομάδες, όπου οι σκηνές είναι απλώς λίστες 
απο prefabs.  Οπότε, οι περισσότερες λειτουργίες θα πραγματοποιούνται στο επίπεδο των prefabs 
και, κατά συνέπεια προκύπτουν λιγότερες συγκρούσεις μεταξύ τους στην σκηνή. 

Με χρήση των components της Unity (που είναι component based engine - και αυτό είναι ένα 
από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα), γίνεται προσπάθεια να πραγματοποιηθεί διάσπαση σε όσο 
γίνεται περισσότερα components, έτσι ώστε κάθε component - τμήμα να έχει μία και μοναδική 
λειτουργία.  Παρακάτω μελετάται η επικοινωνία των τμημάτων μεταξύ τους. 

3.3 Editable – Επεξεργάσιμος κώδικας 

Το χαρακτηριστικό «editable», επειδή παρέχει τη δυνατότητα τροποποιήσεων στο παράθυρο 
inspector, είναι στην πραγματικότητα το πιο σημαντικό εργαλείο για το σκοπό αυτό. 
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Η εστίαση στα δεδομένα και η δημιουργία ενός παιχνιδιού με μεγάλο πλήθος δεδομένων, 
οδηγεί σε συστήματα - μηχανές που επεξεργάζονται τα δεδομένα σαν εντολές.   

Αυτό βάζει σε πλεονεκτική θέση όποιον θελήσει να πραγματοποιήσει αλλαγές στο παιχνίδι 
ακόμα κι όταν είναι σε φάση που εκτελείται.  Επίσης, δίνεται η δυνατότητα για αλλαγές στο παιχνίδι, 
χωρίς να απαιτούνται αλλαγές στον κώδικα.   

Επομένως, αν το παιχνίδι είναι component based και modular, είναι εύκολο να γίνει και 
editable και να είναι διαθέσιμες πολλές επιλογές για όλα όσα μπορεί να κάνει το παιχνίδι και να 
επιτρέπει σε σχεδιαστές και καλλιτέχνες να πραγματοποιούν αλλαγές. 

3.4 Debuggable – Ευκολία εντοπισμού σφαλμάτων 

«Debuggable»: Η ιδιότητα αυτή αφορά τη δυνατότητα να εντοπίζονται και να διορθώνονται με ευκολία 
τα λάθη.   

Συνεργάζεται με τις άλλες αρχές της αρχιτεκτονικής που προαναφέρθηκαν.  Δηλαδή, όσο πιο 
modular είναι το παιχνίδι, τόσο ευκολότερο είναι να ελεγχθεί οποιοδήποτε τμήμα ξεχωριστά.  Ακόμα, 
όσο περισσότερο editable χαρακτηριστικά διαθέτει η εφαρμογή, τόσο μεγαλύτερη είναι η δυνατότητα 
τροποποίησης και διόρθωσης.   

Επιπλέον, παράγονται αναφορές debug για διάφορα θέματα.  Επομένως, θα πρέπει να είναι 
σίγουρο ότι είναι διαθέσιμες οι αναφορές debug στο εργαλείο τροποποίησης inspector.  

Επισημαίνεται ότι ένα χαρακτηριστικό δεν πρέπει να θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, αν δεν 
έχει σχεδιαστεί η μέθοδος που θα πραγματοποιεί debug σε αυτό. 
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Κεφάλαιο 4 – Singleton 

4.1 Ορισμός και περιγραφή singleton 

Singleton σημαίνει ότι υπάρχει μόνο ένα στιγμιότυπο της συγκεκριμένης κλάσης σε όλη τη διάρκεια 
του παιχνιδιού.   

Είναι παρόμοιο με τη static μέθοδο, που έχει τη δυνατότητα κλήσης από οποιοδήποτε script.  
To singleton είναι μία κλάση που επίσης μπορεί να κληθεί από οποιοδήποτε script, αφού θα υπάρχει 
μόνο ένα στιγμιότυπο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και επομένως, κάθε script μπορεί να καλέσει 
αυτό το στιγμιότυπο απευθείας.  Διαφορετικά, θα έπρεπε να γίνει ή μέσω serialized field ή με χρήση 
του inspector μέσω ενός public field ή να χρησιμοποιηθεί ένα άλλο script. 

4.2 Singleton pattern Unity drawbacks  - προαπαιτούμενα και συνέπειες  

Ένα singleton pattern περιγράφει μία κλάση, η οποία ταυτόχρονα είναι προσβάσιμη από παντού και 
στιγμιότυπο αυτής μπορεί να δημιουργηθεί μόνο μία φορά.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο audio 
manager, για τον οποίο απαιτείται πρόσβαση από πολλά scripts, αλλά πρέπει να εξασφαλιστεί ότι 
υπάρχει μία φορά μόνο. 

Επομένως, δύο είναι τα προαπαιτούμενα για τη δημιουργία singleton pattern: 

• το singleton πρέπει να περιορίζεται σε ένα μόνο στιγμιότυπο και 

• πρέπει να είναι από παντού προσβάσιμο. 

Όμως, αυτά τα προαπαιτούμενα μπορεί να προκαλέσουν μακροπρόθεσμα πολλά 
προβλήματα σε ένα έργο.  To singleton pattern προσφέρει μία εύκολη λύση για την πρόσβαση των 
άλλων scripts.  Από άλλη άποψη αποτελεί τρόπο συμπλήρωσης των εξαρτήσεων των κλάσεων.  Για 
παράδειγμα, η κλάση game manager εξαρτάται από την ύπαρξη αναφοράς στον player.Score αλλά 
με το singleton γίνεται player.Instance.Score κι έτσι πραγματοποιείται απευθείας πρόσβαση στο 
στιγμιότυπο player singleton.  Έτσι, αποκρύπτεται με αποτελεσματικό τρόπο το γεγονός ότι ο game 
manager εξαρτάται από την ύπαρξη πρόσβασης, κάτι που μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα 
στο μέλλον. 

Αυτό εξηγείται επειδή ο προγραμματιστής γνωρίζει τι κάνει ο κώδικάς του τη στιγμή που τον 
γράφει, αλλά πιθανότατα δεν θα το θυμάται όταν θα προσπαθήσει να το βελτιώσει μετά από ένα 
χρονικό διάστημα ή όταν θα θελήσει να το εξηγήσει σε κάποιον άλλο προγραμματιστή που δουλεύει 
πάνω στο ίδιο έργο. Άρα, αποκρύπτοντας τις εξαρτήσεις των κλάσεων, δημιουργούνται δυσκολίες 
στη μελλοντική χρήση του κώδικα. 

4.3 Πλεονεκτήματα του Singleton pattern  

Λόγοι χρήσης του singleton αποτελούν τα πλεονεκτήματά του, τα οποία παρατίθενται παρακάτω. 

Κατ’ αρχάς, η χρήση του singleton κάνει το script εύκολα προσβάσιμο, που σημαίνει ότι, αν 
ένα script χρησιμοποιείται συχνά και πολλές φορές, δεν χρειάζεται να γίνεται ανάθεση πολλών 
αναφορών (references) σε καθένα από τα scripts στα οποία χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν. Με τη 
δημιουργία ενός singleton, οποιοδήποτε από τα scripts μπορεί να έχει τη πρόσβαση που χρειάζεται. 

Επιπρόσθετα, το singleton διαθέτει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

1) Παρέχει προσβασιμότητα σε οποιοδήποτε στοιχείο από οπουδήποτε. 
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2) Παρέχει ταχύτατη πρόσβαση σε κάθε τμήμα του κώδικα. 

3) Είναι εύκολο στην εκμάθηση, την κατανόηση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση και επιτρέπει στους 
κατασκευαστές να δημιουργούν χωρίς να αναλώνουν χρόνο στην επικοινωνία μεταξύ των 
συστημάτων. 

4.4 Μειονεκτήματα Singleton 

Εκ πρώτης όψεως, το πρόβλημα μπορεί να μην είναι ολοφάνερο, αλλά αν ληφθεί υπόψη ότι ένα 
singleton μπορεί να είναι προσβάσιμο από οπουδήποτε, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος ότι 
χρησιμοποιώντας συνεχώς αναφορές σε όλη την έκταση του κώδικα, μόνο και μόνο επειδή είναι 
εύκολο, ο κώδικας θα καταλήξει να γίνει πολύπλοκος, κάτι που πρέπει να αποφευχθεί όσο είναι 
δυνατόν. 

Κάποιες φορές είναι επιθυμητή η αλλαγή στον τρόπο που δουλεύουν κάποια συστήματα 
(όπως η υγεία - health) - για παράδειγμα, να γίνει προσθήκη ενός ειδικού τύπου παίκτη με παράγοντα 
armor.  Κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται στο singleton, θα επηρεάσει το σύνολο του παιχνιδιού, 
γιατί γίνεται απευθείας αναφορά στη κλάση player μέσω του singleton instance variable.  Εάν 
επαναπροσδιοριστούν αυτές οι κλάσεις και οριστεί η κλάση player με εξάρτηση, στη θέση αυτής της 
εξάρτησης μπορεί να τοποθετηθεί οποιαδήποτε κλάση προέρχεται από παίκτη, όπως για παράδειγμα 
μία κλάση με όνομα ArmoredPlayer που υλοποιεί την προαναφερθείσα λειτουργία. 

Επομένως, αυτό που φαίνεται εύκολη και μικρή αλλαγή στον κώδικα, είναι πολύ πιο δύσκολο 
σε ένα μεγάλο έργο και η υλοποίηση - ειδικά στη Unity - θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα.  
Ένας ισχυρά συνδεδεμένος κώδικας, που δεν διαθέτει ανεξαρτητοποίηση των τμημάτων του, έχει 
μειονεκτήματα επειδή είναι πιθανότερο να γίνουν λάθη, αφού ο κώδικας είναι δυσκολότερος στην 
κατανόηση, ενώ τα συστήματα που είναι δεμένα μεταξύ τους γίνονται πιο περίπλοκα και η αλλαγή 
καταστάσεων στο ένα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο άλλο.  Επομένως, όταν γίνεται χρήση 
αυτών, θα πρέπει να παραμένει απλή, να είναι μιας χρήσης και να εστιάζει σε ένα πρόβλημα. 

Για παράδειγμα, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένας game manager και για να 
αναπαράγει ήχο και για τον έλεγχο των animations και για τον έλεγχο των παικτών με υψηλές 
βαθμολογίες, κλπ.  Είναι προτιμότερο να δημιουργούνται πολλά μικρά συστήματα που συνδέονται 
μεταξύ τους ¨χαλαρά" με τη βοήθεια των events ή scriptable objects. 

Η χρήση singleton σε μεγάλες εργασίες δημιουργεί "ισχυρές" συνδέσεις μεταξύ των 
συστημάτων, με αποτέλεσμα να παραβιάζονται οι τρεις αρχές της αρχιτεκτονικής του κώδικα, αφού 
τα συστήματα εξαρτώνται το ένα από το άλλο και δεν μπορούν να λειτουργήσουν το ένα ανεξάρτητα 
από το άλλο.   

Επίσης, εξαλείφεται ο πολυμορφισμός, στην περίπτωση που χρησιμοποιείται 
αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού (θα ήταν αναμενόμενο ένα στιγμιότυπο κάποιου 
γνωστού τύπου να συμπεριφέρεται με βάση τον τύπο του). 

Το αποτέλεσμα είναι η ισχυρή εξαρτητοποίηση που δημιουργεί δυσκολίες στον έλεγχο και 
υψώνει εμπόδια στην παρακολούθηση του κώδικα και των αντικειμένων. 

Επιπρόσθετα, υπάρχει και η global state, που σημαίνει ότι, κατά τη μετάβαση από τη μια 
σκηνή στην άλλη, κάποια πράγματα θα παραμείνουν ακόμα κι αν δεν είναι απαραίτητα. 

4.5 Προβληματισμοί στη χρήση Singleton 

Υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των προγραμματιστών σχετικά με τη χρήση Singleton, επειδή, 
από τη μια πλευρά δημιουργούνται δυσκολίες στην επεκτασιμότητα και τις δοκιμές, ενώ από την άλλη 
πλευρά είναι εύκολο στη χρήση, την εκμάθηση και την κατανόηση.   
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Όταν υπάρχει το στιγμιότυπο ενός αντικειμένου και ένας μοναδικός τρόπος για την απόκτησή 
του, τότε είναι βελτιστοποιημένη η απόδοσή του.  Αυτό αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για τα παιχνίδια 
γιατί χρησιμοποιείται ένα μοναδικό στιγμιότυπο ενός αντικειμένου και μοναδικός τρόπος πρόσβασης 
σε αυτό.  Με τον τρόπο αυτό παρέχεται γρήγορη πρόσβαση στη μνήμη, χωρίς να επηρεάζεται η 
απόδοση. 

Επιπλέον, τα πιο πολλά παιχνίδια δεν επεκτείνονται απεριόριστα - κάτι που εξαρτάται από 
τον τύπο του παιχνιδιού. 

Παράδειγμα χρήσης Singleton είναι ένα single player παιχνίδι, όπου το αντικείμενο - παίκτης 
είναι ένα singleton, και στην πραγματικότητα θα "ζει" για πάντα, ενώ τα δεδομένα του θα 
αποκατασταθούν ή θα μηδενιστούν αν το παιχνίδι γίνει load ή save.  Δεν θα είναι το είδος του 
αντικειμένου που είναι επιθυμητό να δημιουργείται ξανά και ξανά. 

Άλλο παράδειγμα είναι ένα σύστημα με κάμερες ή ένα ηχητικό σύστημα. 

4.6 Scriptable Object Design Pattern 

Τα Scriptable Objects στη Unity είναι αντικείμενα τα οποία δημιουργούνται στα αρχεία του έργου 
(φάκελος με όνομα resources) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη αποθήκευση οποιουδήποτε 
είδους δεδομένων, και τη μετατροπή του παιχνιδιού σε πιο φιλικό προς τον σχεδιαστή.  Για 
παράδειγμα, είναι παρά πολύ χρήσιμα για την αποθήκευση δεδομένων επιπέδου ή εχθρών ή σχεδόν 
οτιδήποτε άλλο.  Επομένως, πρόκειται για ένα άριστο εργαλείο και μετατρέπει το παιχνίδι σε πολύ 
πιο φιλικό προς το σχεδιαστή. 

Με τον ορισμό των διαφόρων πεδίων που είναι επιθυμητό να έχει ένα αντικείμενο, 
δημιουργούνται τα στιγμιότυπα αυτού του αντικειμένου στα αρχεία του έργου και ορίζονται αυτά τα 
πεδία αναλόγως.  Το σημαντικό είναι να ορισθούν και να αποθηκευτούν όλα τα δεδομένα σε 
διακεκριμένα αντικείμενα στα αρχεία του έργου, αντί να συμπεριληφθούν όλες αυτές οι πληροφορίες 
απευθείας στον κώδικα. 

Τα scriptable objects είναι ο καλύτερος τρόπος που οδηγεί στην επίτευξη ενός παιχνιδιού 
φιλικού προς το σχεδιαστή. 
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Κεφάλαιο 5 - Events και Observer pattern 

5.1   Περιγραφή και χρήση των events 

Τα events είναι βασικά και θεμελιώδη σε οποιοδήποτε έργο και είναι εύκολο να συμπεριληφθούν στο 
πρόγραμμα.  Εξάλλου, προκειμένου ο κώδικας να είναι ποιοτικός, είναι απαραίτητο να 
χρησιμοποιηθούν τα γεγονότα, που στην πραγματικότητα είναι πολύ εύκολο να υλοποιηθούν. 

Για τα events υπάρχουν publishers και subscribers. O publisher διαθέτει κάποιο event και οι 
subscribers μπορούν να εγγραφούν σε αυτό το event.  Στο ίδιο γεγονός μπορούν να γίνουν 
συνδρομητές πολλοί subscribers, κι όταν συμβεί κάτι και ο publisher πυροδοτήσει κάποιο event, τότε 
όλοι αυτοί οι subscribers ενημερώνονται ότι το event πυροδοτήθηκε.  Ο publisher δεν γνωρίζει ποιοι 
είναι αυτοί οι subscribers, που μπορεί να είναι παρά πολλοί ή μπορεί να μην είναι και κανένας.  Οι 
subscribers μπορούν να επεξεργαστούν το event ή να το αγνοήσουν εντελώς.  Ο publisher δεν 
γνωρίζει και δεν τον απασχολεί ποιος ενδιαφέρεται ή πώς θα χρησιμοποιήσει αυτήν την πληροφορία. 

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα ο κώδικας που θα γραφτεί στον publisher να 
αποσυνδεθεί από οποιονδήποτε άλλον κώδικα εκτελείται.  Συνήθως δεν είναι επιθυμητό η λογική του 
κώδικα να είναι στενά συνδεδεμένη με τα γραφικά.  Είναι προτιμότερο η λογική του κώδικα να 
λειτουργεί ανεξάρτητα είτε υπάρχει κάποιο γραφικό στοιχείο, είτε όχι.  Το γραφικό πρέπει απλώς να 
εμφανίζει αυτό που συμβαίνει. 

Αν, λοιπόν, αυτά κρατηθούν ανεξάρτητα, ο κώδικας της κλάσης πυροδοτεί events, που 
μπορεί να χρειάζονται σε κάποια άλλη κλάση που χρησιμοποιεί events ή μπορεί και όχι.  Έτσι, είναι 
δυνατή η επαναχρησιμοποίηση αυτής της κλάσης σε ένα τελείως διαφορετικό έργο. 

Για παράδειγμα, το event μπορεί να παρομοιαστεί με έναν πύργο εκπομπής σημάτων, ο 
οποίος εκπέμπει ένα σήμα, χωρίς να τον απασχολεί ή να γνωρίζει ποιος λαμβάνει το σήμα.  Είναι 
δυνατόν να υπάρχουν πολλοί λήπτες του σήματος (observers) που λαμβάνουν ένα συγκεκριμένο 
σήμα που τους ενδιαφέρει, χωρίς να τους απασχολεί ποιος στέλνει αυτό το σήμα.  Επίσης, μπορεί 
να υπάρχουν πολλοί observers που ενδιαφέρονται να λάβουν αυτό το συγκεκριμένο σήμα. 

5.2 Χρήση του observer pattern και πλεονεκτήματα 

Μία κλάση εκπέμπει το event και μία ή περισσότερες κλάσεις αναμένουν την κλήση αυτού του event.  
Η διαδικασία αυτή, γνωστή ως observer pattern, είναι μία θεμελιώδης έννοια του 
αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. 

Η χρήση του observer pattern έχει πολλά πλεονεκτήματα: 

1) Μειώνεται η εξάρτηση, αφού τα αντικείμενα δεν χρειάζεται να γνωρίζουν το ένα για το άλλο. 

2) Προσβασιμότητα: δεν χρειάζεται να γίνουν μεγάλες αλλαγές στον κώδικα προκειμένου να 
επωφεληθεί κάποιος από τα events. 

3) Ευελιξία: οι λήπτες των σημάτων (listeners) μπορούν να πηγαινοέρχονται με ευκολία και τελικά ο 
κώδικας γίνεται πιο αποτελεσματικός με τη χρήση των events. 

5.3  The observer  

Παράδειγμα pattern υπάρχει στο achievement system (σύστημα προόδου/επιτυχίας): 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Εμμανουήλ Δρίβας 

16 
Ανάπτυξη Τρισδιάστατου Παιχνιδιού με Turn-based σύστημα μάχης 

Όσα συμβαίνουν σε ένα παιχνίδι είναι επιθυμητό να μεταφερθούν σε ένα σύστημα προόδου, 
έτσι ώστε όταν ο παίκτης φτάσει σε κάποιο ορισμένο σημείο ή πετύχει έναν αριθμό “κατορθωμάτων", 
να ξεκλειδώνει κάποια “επιτυχία”.  Η “επιτυχία” αυτή είναι δυνατόν να είναι σε τοπικό σύστημα 
προόδου ή θα μπορούσε να είναι σαν το σύστημα προόδου του Steam, όπου αποστέλλονται 
κατορθώματα και επιστρέφονται κάποια επιπλέον "βραβεία" του Steam, και στη συνέχεια 
εμφανίζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα στην οθόνη του παίκτη. 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει πραγματικός διαχωρισμός και δεν εμπλέκεται με 
τον κώδικα του παιχνιδιού, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν απευθείας συνδέσεις και ο κώδικας δεν 
ανακατεύεται με τον κώδικα λογικής παιχνιδιού, χρησιμοποιείται το observer pattern για να 
πραγματοποιήσει το διαχωρισμό και να πετύχει την απλούστευση. 

Το observer pattern είναι μία από τις πιο απλές προγραμματιστικές τεχνικές που 
υλοποιούνται με τη Unity και την C-Sharp  και αφορά την επικοινωνία μεταξύ αντικειμένων (objects) 
που μοιράζονται πληροφορίες με τέτοιο τρόπο ώστε να διαχωρίζει το αντικείμενο που μοιράζεται τις 
πληροφορίες από τα αντικείμενα που πιθανόν να τα χρειάζονται ή χρησιμοποιούν αυτές τις 
πληροφορίες. 

Αν, για παράδειγμα, υπάρχει ένα σύστημα προόδου που εμφανίζει μήνυμα για το πρώτο kill, 
κάθε 5 kills και στη συνέχεια ανά 10 kills, θα πρέπει να συνδεθεί ο εχθρός  με το σύστημα προόδου 
(achievement system).   

Αν το σύστημα αυτό συνδέεται με το UI (User Interface) στοιχείο και υπάρχει, για παράδειγμα, 
ένα ηχητικό σύστημα που παίζει ένα ηχητικό σήμα κάθε φορά που ανεβαίνει το σκορ, το πρόβλημα 
θα αρχίσει να εμφανίζεται και να χειροτερεύει όταν το στοιχείο UI αλλάζει ή ο σχεδιαστής παραλείψει 
να βάλει στη σκηνή το achievement system.  Τότε θα εμφανίζονται λάθη και το παιχνίδι πιθανότατα 
να μην λειτουργεί με επιτυχία. 

Το αποτέλεσμα θα είναι ένας "ακατάστατος" κώδικας , ισχυρά συνδεδεμένος και 
διαπλεκόμενος.  Αν λείπει ένα τμήμα ή μεταβληθεί ο τρόπος που λειτουργεί ένα στοιχείο, αυτό θα 
μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά όλα τα συνδεδεμένα τμήματα. 

5.4 Τρόπος λειτουργίας του observer pattern 

To observer pattern παρεμβαίνει και αλλάζει τον τρόπο επικοινωνίας των αντικειμένων.  Αντί να είναι 
όλα τα αντικείμενα συνδεδεμένα μεταξύ τους ή να υπάρχουν αναφορές από το ένα στο άλλο, ο 
παίκτης μπορεί να εκπέμπει ένα μήνυμα ότι πραγματοποιήθηκε κάποιο kill και όποιο αντικείμενο 
ενδιαφέρεται  μπορεί να επιλέξει να ακούσει αυτό το μήνυμα ή όχι και στη συνέχεια να ενεργήσει 
βασιζόμενο στο μήνυμα που έλαβε.   Αν τα νέα συστήματα επιθυμούν να γνωρίζουν πότε καλείται 
κάποιος παίκτης, το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να περιμένουν αυτόν τον παίκτη να εκπέμψει 
το επιθυμητό μήνυμα.  Αυτό μετατρέπει το UI και το achievement system σε παρατηρητές - observer  
του παίκτη. 

Το observer pattern είναι τόσο χρήσιμο ώστε η c-sharp το έχει ουσιαστικά ενσωματώσει μέσα 
στη γλώσσα.  Αυτό κάνει την υλοποίηση του pattern γρήγορη αλλά όχι πάντα πολύ ξεκάθαρη. 

5.5 Delegates 

Τα delegates μπορούν να θεωρηθούν σαν μεταβλητές στις οποίες ανατίθεται μία συνάρτηση σαν 
τιμή.  Ένα delegate μπορεί να αντιστοιχεί σε μια αναφορά σε συνάρτηση.  Τότε αυτό το delegate 
μπορεί να κληθεί και στη συνέχεια να κληθεί η αντίστοιχη συνάρτηση.  Ο λόγος που προτιμάται η 
χρήση των delegates αντί να κληθεί απευθείας η συνάρτηση μπορεί να γίνει ξεκάθαρος με το εξής 
παράδειγμα: 
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Ας υποτεθεί ότι το πάτημα κάποιου πλήκτρου οδηγεί σε κάποια ενέργεια, με κλήση delegate 
κάθε φορά που πατιέται το πλήκτρο.  Προκειμένου να γίνει αλλαγή στην ενέργεια που προκαλεί το 
πάτημα αυτού του πλήκτρου, αρκεί να αλλάξει η συνάρτηση που αντιστοιχεί σε αυτό το delegate. 

Κατά συνέπεια, προκύπτουν πλεονεκτήματα όπως ευκολία και μεγάλη ευελιξία.  Το πιο 
σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι τα delegates στην C-Sharp έχουν δυνατότητες multicast, το οποίο 
σημαίνει ότι μπορεί να έχουν ανατεθεί πολλαπλές συναρτήσεις στο ίδιο delegate.  Δηλαδή, η κλήση 
ενός delegate μπορεί να προκαλέσει την κλήση όσων συναρτήσεων είναι απαραίτητες.  Επιπλέον, 
επειδή τα delegates μπορούν να είναι public και static, δίνεται η δυνατότητα σε εξωτερικές (external) 
κλάσεις να πραγματοποιούν subscribe και unsubscribe από το delegate.  Αυτή είναι η βάση και το 
θεμέλιο του observer pattern. 

Προκειμένου να γίνει χρήση των delegates, πρέπει πρώτα να ορισθεί το ίδιο το delegate.  
Αυτό πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί delegate, ορίζοντας return type, δίνοντας στο 
delegate ένα όνομα και επιλέγοντας τις παραμέτρους εισόδου.  Αν χρειάζεται ένα στιγμιότυπο του 
delegate, αυτό μπορεί να ορισθεί τοπικά μέσα σε μια συνάρτηση ή με class-wide scope.  Αυτό το 
στιγμιότυπο θα γίνει subscribed και θα καλείται (και όχι ο ορισμός). 

Όπως και για οποιοδήποτε άλλο πεδίο, επιλέγεται αν το στιγμιότυπο του delegate θα είναι 
public ή private, o τύπος του delegate και δίνεται ένα όνομα στο στιγμιότυπο. 

Επίσης, μία συνάρτηση πρέπει να γίνει subscribed στο delegate και αυτό πραγματοποιείται 
με μία εντολή ανάθεσης.  Δεν χρησιμοποιούνται παρενθέσεις μετά το όνομα της συνάρτησης, αφού 
γίνεται ανάθεση της συνάρτησης και όχι κλήση αυτής. 

Το τελευταίο βήμα είναι η κλήση του delegate.  Σε αυτή τη γραμμή επίσης ελέγχεται αν 
υπάρχουν subscribers.  Στην πραγματικότητα είναι ένα null check το οποίο πραγματοποιείται με ένα 
ερωτηματικό (?).  Αυτό γίνεται για να μην προκύψει κάποιο λάθος (error), αν κληθεί το delegate και 
δεν υπάρχουν subscribers.  Υπάρχει η δυνατότητα επίσης να χρησιμοποιηθεί μία εντολή ελέγχου if, 
προκειμένου να ελεγχθεί αν το delegate είναι null. 

Τα delegates μπορεί να έχουν πολλαπλές παραμέτρους εισόδου, καθώς και τιμή που 
επιστρέφεται ή και τα δύο.  Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οποιαδήποτε συνάρτηση που είναι 
subscribed σε delegate πρέπει να έχει τον ίδιο τύπο των παραμέτρων εισόδου και τον ίδιο τύπο της 
τιμής επιστροφής, προκειμένου να μην προκύψει σφάλμα.  Οι παράμετροι εισόδου του delegate είναι 
ένας καλός τρόπος αποστολής πληροφοριών σε άλλα αντικείμενα.  Για παράδειγμα, όταν ένας 
παίκτης πεθάνει, είναι πιθανόν να θέλει να στείλει αναφορά (reference) στον εαυτό του, ώστε να 
γνωστοποιηθεί στα συστήματα ποιος παίκτης πέθανε. 

Γενικά, οι τιμές επιστροφής δεν χρησιμοποιούνται με τα delegates, επειδή τα delegates έχουν 
τη δυνατότητα να καλέσουν πολλαπλές συναρτήσεις.  Αυτό θα σήμαινε πολλαπλές τιμές επιστροφής, 
όμως μόνο η τιμή επιστροφής της συνάρτησης που κλήθηκε τελευταία θα επιστραφεί.  Γενικά, το 
observer pattern δεν είναι αυτού του είδους. 

Περισσότερες από μία συναρτήσεις μπορούν να προστεθούν σε delegate χρησιμοποιώντας 
τον τελεστή plus equals.  Με κάθε συνάρτηση αυτός ο τελεστής προσθέτει μία συγκεκριμένη 
συνάρτηση σε delegate.  Κατ' αναλογία, ο τελεστής minus equals θα αφαιρέσει μία συγκεκριμένη 
συνάρτηση από το delegate.  Η δυνατότητα προσθήκης και αφαίρεσης συναρτήσεων είναι ιδιαίτερα 
σημαντική όταν ένα delegate είναι public και συναρτήσεις από άλλες κλάσεις κάνουν subscribe.  Αν 
μία συνάρτηση από κάποιο στιγμιότυπο κλάσης δεν κάνει unsubscribe, τότε αυτό το στιγμιότυπο 
κλάσης καταστρέφεται.  Αν χρησιμοποιηθεί ο τελεστής ανάθεσης (assignment) ή απλώς  χαρακτήρας 
"=" (equal), τότε θα παρουσιαστεί σφάλμα όταν κληθεί το delegate και όλες οι υπόλοιπες συναρτήσεις 
θα αφαιρεθούν από το delegate.  Γενικά, η χρήση των plus equals και των minus equals είναι ο 
καλύτερος τρόπος για να πραγματοποιηθούν τα subscribe και unsubscribe από ένα delegate. 
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Όπως προαναφέρθηκε, τα delegates μπορούν να είναι public και static και τα delegates 
αυτού του είδους (public και static) είναι τα πιο χρήσιμα στο observer pattern.  Αν τα delegates είναι 
public και static, τότε είναι προσβάσιμα και διαθέσιμα για subscribe όπως και οποιοδήποτε άλλο 
πεδίο ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (property) που είναι public και static. 

Τα γεγονότα (events) είναι απλώς delegates, με τη διαφορά ότι όταν δημιουργείται ένα event 
στην πραγματικότητα δημιουργείται ένα στιγμιότυπο ενός delegate με χρήση της λέξης-κλειδί 
(keyword) event μπροστά από το στιγμιότυπο του delegate.  Στο generic public delegate η λίστα των 
subscribed functions θα μπορούσε να αντικατασταθεί από οποιαδήποτε κλάση και ένα delegate θα 
μπορούσε να κληθεί από οποιαδήποτε κλάση.  Με χρήση της λέξης-κλειδί event αυτό μπορεί να 
αποφευχθεί και αυτό που μπορεί να πραγματοποιηθεί publicly σε ένα event είναι η προσθήκη ή 
αφαίρεση subscriber, κάτι το οποίο είναι πολύ πιο ασφαλές. 

Γενικά, όταν υλοποιείται το observer pattern προτιμάται η χρήση των events για αυτόν 
ακριβώς το λόγο.  Επιπλέον, η υλοποίηση ενός event ταυτίζεται με τις κανονικές ενέργειες των 
delegates.  Κατά συνέπεια, και τα δύο αυτά αντικείμενα κληρονομούν από τα delegates, κάτι το οποίο 
τα καθιστά delegates.  Στην πραγματικότητα είναι σύντομοι τρόποι δημιουργίας ενός delegate. 

Οι ενέργειες (actions) είναι delegates με τη δυνατότητα να έχουν παραμέτρους εισόδου, αλλά 
όχι τιμή επιστροφής (return value). 
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Κεφάλαιο 6 - Scriptable Object Design Pattern 

6.1 Ορισμός και Περιγραφή 

Τα Scriptable Objects στη Unity είναι αντικείμενα τα οποία δημιουργούνται στα αρχεία  του έργου 
(φάκελος με όνομα resources) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη αποθήκευση οποιουδήποτε 
είδους δεδομένων.  Για παράδειγμα, είναι παρά πολύ χρήσιμα για την αποθήκευση δεδομένων 
επιπέδου ή εχθρών ή σχεδόν οτιδήποτε άλλο.  Επομένως, πρόκειται για ένα άριστο χαρακτηριστικό 
που μετατρέπει το παιχνίδι σε πολύ πιο φιλικό προς το σχεδιαστή. 

Με τον ορισμό των διαφόρων πεδίων που είναι επιθυμητό να έχει ένα αντικείμενο, 
δημιουργούνται τα στιγμιότυπα αυτού του αντικειμένου στα αρχεία του έργου και ορίζονται τα πεδία 
αναλόγως.  Το σημαντικό είναι να ορισθούν και να αποθηκευτούν όλα τα δεδομένα σε διακεκριμένα 
αντικείμενα στα αρχεία του έργου, αντί να συμπεριληφθούν όλες αυτές οι πληροφορίες απευθείας 
στον κώδικα. 

Τα scriptable objects είναι ο καλύτερος τρόπος επίτευξης ενός παιχνιδιού φιλικού προς το 
σχεδιαστή.  Επιτρέπουν το διαχωρισμό των design δεδομένων από τα runtime δεδομένα.   

Στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιούμε scriptable objects, αν, για παράδειγμα, είναι 
επιθυμητή η προσθήκη ενός νέου εχθρού στο παιχνίδι, και κάθε εχθρός έχει το δικό του script, τότε 
είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός νέου script με πολλές λειτουργίες όμοιες με αυτές που έχουν οι 
εχθροί που ήδη υπάρχουν.  Αν υπάρχει ένα τεράστιο script εχθρού, αυτό μπορεί να έχει σαν συνέπεια 
πολλές εντολές ελέγχου if ή switch, προκειμένου να ελεγχθεί το είδος του εχθρού και ανάλογα να 
εκτελεστεί ο αντίστοιχος κώδικας αυτού του εχθρού.   Όταν όμως οι εχθροί είναι παρά πολλοί, ο 
μεγάλος αριθμός των εντολών ελέγχου μπορεί να οδηγήσει σε πολυπλοκότητα τον κώδικα και να 
μετατρέψει το debugging και το testing σε μια δύσκολη έως και ακατόρθωτη διαδικασία.  Αντίθετα, αν 
όλα τα design δεδομένα για τους εχθρούς (όπως γραφικά, ταχύτητα, απώλειες κλπ.) 
συμπεριλαμβάνονται σε ένα μοναδικό scriptable object, τότε το μόνο που απαιτείται να δημιουργηθεί 
για το νέο εχθρό, είναι ένα αντίγραφο αυτού του scriptable object, στο οποίο οι τιμές των πεδίων 
προσαρμόζονται ώστε να αντιστοιχούν στο νέο εχθρό. 

Σημαντικό είναι να γίνει πιο εύκολη η συντήρηση του έργου ή η προσθήκη χαρακτηριστικών 
scriptable objects.  Το scriptable object είναι ένα script που κληρονομεί από τη Unity engine ακριβώς 
όπως μία monobehavior κλάση.  Δεν θα λάβει τις περισσότερες μεθόδους, όπως τις μεθόδους start 
ή update, αλλά μπορεί να περιέχουν μεταβλητές και λειτουργίες.  Αυτό επίσης σημαίνει ότι δεν 
μπορούν να συνδεθούν σε ένα game object  με τον ίδιο τρόπο όπως ένα monobehavior ή ένα 
component.    Μπορεί να είναι objects, αλλά δεν είναι game objects και δεν έχουν συντεταγμένες, ενώ  
μάλλον "ζουν" στους φακέλους του έργου.   Με τον τρόπο αυτό προκύπτει μεγάλο μέρος της δύναμης 
και της χρησιμότητάς τους. 

Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους σχεδιαστές και τους προγραμματιστές να έχουν ένα 
γενικό εχθρό τύπου prefab  και απλώς να φορτώσουν διαφορετικά δεδομένα σε διαφορετικά 
scriptable objects, οπότε ο παίκτης θα βλέπει διαφορετικούς εχθρούς.  Όταν ο παίκτης ξεκινήσει το 
παιχνίδι, θα έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει ότι υπάρχουν διαφορετικά γραφικά για τον κάθε 
εχθρό, που αντιστοιχούν στα δεδομένα του scriptable object.  Φυσικά, τα υπόλοιπα δεδομένα 
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να διαφοροποιήσουν τις συμπεριφορές των εχθρών. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των σχεδιαστικών δεδομένων (όπως η 
ταχύτητα του μοντέλου και η ζωή) από τα τρέχοντα δεδομένα ή τον κώδικα που χρησιμοποιεί αυτά 
τα δεδομένα.  Επίσης, όλα τα δεδομένα για ένα συγκεκριμένο εχθρό είναι συγκεντρωμένα και δεν 
αποθηκεύονται σε ένα component που έχει αντίγραφα σε κάθε στιγμιότυπο του εχθρού.  Αλλάζοντας 
τις ιδιότητες του scriptable object, οι αλλαγές πραγματοποιούνται για όλους τους εχθρούς στη σκηνή 
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και για κάθε σκηνή του παιχνιδιού.  Έτσι, διατηρείται ο κώδικας "καθαρός" και το έργο γίνεται εύκολο 
στη συντήρηση και την επέκταση. 

Στην περίπτωση δημιουργίας ενός turn-based παιχνιδιού, αν κάθε εχθρός στο παιχνίδι έχει 
διαφορετικές δράσεις στη σειρά του, θα ήταν πιθανή η δημιουργία ενός enemy manager ο οποίος θα 
διατρέχει όλους τους εχθρούς του παιχνιδιού.  Αλλά, αν κάθε εχθρός του παιχνιδιού έχει τη δική του 
συμπεριφορά, τότε ο enemy manager θα μπορούσε να εμπλακεί σε μικρό χρονικό διάστημα σε μια 
αλυσίδα εντολών επιλογής if (ή κάποιο πολύπλοκο switch, αν χρησιμοποιείται enum) και κάθε φορά 
θα καλείται διαφορετικός κώδικας με βάση τους διαφορετικούς τύπους εχθρών.  Κατά συνέπεια, ο 
κώδικας μπορεί να γίνει δύσκολος στη  διαχείριση και το debugging.  Προκειμένου να το αποφύγουμε 
αυτό, χρησιμοποιούμε τη λέξη - κλειδί "abstract", αφού τα scriptable objects είναι συνηθισμένες 
κλάσεις, όπου περιγράφεται ένας εχθρός – θεμέλιο, και στη συνέχεια, περιγράφονται τα scripts των 
δεδομένων όλων των άλλων εχθρών που προκύπτουν από αυτό το θεμέλιο εχθρό. 

Με τον ορισμό των abstract functions, αυτές οι λειτουργίες υλοποιούνται σε κάθε ένα 
scriptable object εχθρό.  Επομένως, αυτή η λειτουργία μπορεί να κληθεί από τον enemy manager, 
ανεξάρτητα από τον τύπο του εχθρού και από το είδος της συμπεριφοράς  του εχθρού.  Στην 
περίπτωση αυτή, κάθε διαφορετικός εχθρός μπορεί να ορίσει την δική του εκδοχή σε μία 
συγκεκριμένη λειτουργία σε scriptable object, κάνοντας override τη βασική λειτουργία.  Ο enemy 
manager δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει ή να ασχολείται με τη συμπεριφορά του εχθρού, αφού ο 
εχθρός φροντίζει μόνος του για τις λειτουργίες του.  Αυτός ο διαχωρισμός μπορεί να κάνει των κώδικα 
να πραγματοποιεί debug πολύ πιο εύκολα.  Ακόμα, επιτρέπει τη δημιουργία ενός νέου τύπου εχθρού, 
χωρίς να είναι αναγκαίο να αλλάξει ή να τροποποιήσει τον enemy manager. 

Ένα scriptable object μπορεί να είναι ένα πολύ απλό data container.  Για παράδειγμα, ένα 
τέτοιο data container μπορεί να περιέχει ένα μόνο πεδίο, όπως το χρώμα.  Αυτό σημαίνει ότι ένα 
τμήμα δεδομένων αποθηκεύεται σε ένα μέρος, οπότε αν αποθηκευτεί ένα χρώμα για τη διεπαφή του 
χρήστη και πρέπει να γίνει πρόσβαση στο χρώμα αυτό από πολλά διαφορετικά στοιχεία ή πολλές 
διαφορετικές σκηνές, τότε το μόνο που απαιτείται είναι η προσθήκη μιας αναφοράς στο scriptable 
object.  Με την αλλαγή του χρώματος σε ένα σημείο των φακέλων του έργου, όλα τα scripts αποκτούν 
πρόσβαση σε αυτή τη νέα τιμή. 

6.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των scriptable objects 

Σημαντικό πλεονέκτημα του scriptable object είναι ότι αποτελεί ένα asset και είναι 
προσβάσιμο από οποιοδήποτε αντικείμενο σε οποιαδήποτε σκηνή, κάτι που κάνει πολύ πιο εύκολο 
το σχεδιασμό και τη ροή των εργασιών.  Επίσης, έχει την συνέπεια να διαχωρίζονται τα δεδομένα 
από τα scripts. 

Πολλαπλά αντικείμενα ή τμήματα κώδικα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, τα 
αντικείμενα ή τα τμήματα κώδικα, χωρίς να χρειάζεται να εμπλέκονται μεταξύ τους. 

Ακόμα, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο η Unity κάνει serialize τα δεδομένα 
χρησιμοποιώντας scriptable objects, μειώνεται ο όγκος των δεδομένων που χρειάζεται να γίνει 
serialized και αυτό μπορεί να επιταχύνει τους χρόνους φόρτωσης των σκηνών, ενώ παράλληλα 
γίνεται δουλειά στον editor. 

Τέλος, δεν γίνεται επαναφορά των τιμών κατά την εκτέλεση του προγράμματος, το οποίο 
σημαίνει ότι, αν πραγματοποιηθεί αλλαγή στην τιμή ενός scriptable object και γίνει έξοδος από το play 
mode, οι τιμές δεν αλλάζουν. 

Από άλλη άποψη, υπάρχουν σημεία που χρήζουν προσοχής όταν γίνεται χρήση των 
scriptable objects στη σκηνή.  Το γεγονός ότι δεν γίνεται επαναφορά των τιμών κατά την εκτέλεση, 
μπορεί να αποτελέσει και πρόβλημα.  Δηλαδή, ίσως είναι προτιμότερο να γίνεται χρήση των scriptable 
objects για τιμές Max ή Min, παρά για τις τρέχουσες τιμές.  Τα scriptable objects αποτελούν 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Εμμανουήλ Δρίβας 

21 
Ανάπτυξη Τρισδιάστατου Παιχνιδιού με Turn-based σύστημα μάχης 

αντικείμενα της Unity, το οποίο σημαίνει ότι η αλλαγή του scriptable object (π.χ. η μετονομασία ενός 
πεδίου) μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων. 

6.3 Scriptable objects – περιγραφή, ορισμός και χρήση στον κώδικα 

Το scriptable object στη Unity είναι μία κλάση serializable, το οποίο είναι παρόμοιο με το 
monobehavior, χωρίς όμως να έχει συντεταγμένες στο χώρο και χωρίς να είναι game object.  
Αποθηκεύεται ως αρχείο asset, που όμως δεν είναι απαραίτητο αφού υπάρχει η δυνατότητα να 
παραμείνει στη μνήμη και να χρησιμοποιείται από εκεί.  Μπορεί να πραγματοποιηθεί χρήση τους για 
τo χώρο του αποθέματος ή για τα στατιστικά των εχθρών ή αν υπάρχει μια ομάδα εχθρών (για 
παράδειγμα, 20 prefabs με διαφορετικά γραφικά που όμως έχουν την ίδια συμπεριφορά), είναι πολύ 
εύκολο να γίνει αναφορά στο αντικείμενο των στατιστικών των εχθρών. 

Επίσης, αν υπάρχει μια συλλογή ήχων ως scriptable object, τότε υπάρχει η δυνατότητα να 
γίνει αναφορά σε 10 διαφορετικούς ήχους και να ζητηθεί από το πρόγραμμα μία τυχαία επιλογή από 
αυτούς. 

Το scriptable object είναι monobehaviour αλλά δεν είναι component και δεν μπορεί να 
συνδεθεί σε ένα game object.  Ακόμα, δεν διαθέτει τις περισσότερες λειτουργίες κλήσης και 
επανάκλησης.  Μπορεί να γίνει serialized και να επιθεωρηθεί ως mono behavior, υποστηρίζει το 
διαχωρισμό των δεδομένων και δεν "ζει" μέσα στη σκηνή. 

Επισημαίνεται ότι επιτρέπεται η αλλαγή όλων των τιμών σε ένα scriptable object κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του παιχνιδιού. 

Τέλος, ο κύκλος ζωής του scriptable object είναι ο ίδιος όπως και σε κάθε άλλο asset. 

6.4 Τρόπος δημιουργίας Scriptable Object 

Ακολουθεί η περιγραφή της δημιουργίας ενός απλού scriptable object: 

Προηγείται η δημιουργία ένος νέου C-Sharp script που καλείται test (δοκιμαστικό).  Αντί να 
γίνει επέκταση του monobehaviour, θα γίνει επέκταση του scriptable object.  Με τον τρόπο αυτό 
δημιουργείται μία κλάση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως scriptable object. 

Όπως έχει προαναφερθεί υπάρχουν data containers και ο ορισμός όσων πρέπει να 
αποθηκευτούν πραγματοποιείται με τον ορισμό κάποιων πεδίων.  Οπότε, αν οριστεί ένα public string 
και αυτό ονομαστεί mystring, δημιουργείται ένα scriptable object με απλό πεδίο string. 

Η δημιουργία ενός στιγμιότυπου αυτού του scriptable object, γίνεται με προσθήκη της 
attribute create asset menu στον ορισμό της κλάσης.  Προκύπτουν τρείς προαιρετικές παράμετροι.  
Πρώτα ορίζεται το όνομα του αρχείου και αυτό θεωρείται το default όνομα αρχείου, όποτε 
δημιουργείται ένα αντικείμενο.  Αυτό έχει κάποιες συνέπειες, δηλαδή αυτά τα scriptable objects 
μπορεί να περιορίσουν το αποτύπωμα του παιχνιδιού στη μνήμη. 

Αν υπάρχει ένα prefab για κάθε εχθρό και περιέχει πολλά δεδομένα στο "όπλο" του, 
δημιουργώντας στιγμιότυπο αυτού του prefab, θα αναπαράγει συνεχώς και σταθερά τα δεδομένα στο 
όπλο του.  Όμως, αν αυτά τα δεδομένα του όπλου αποθηκεύονται σαν scriptable object σε σχέση με 
τη μνήμη, όταν δημιουργείται στιγμιότυπο ενός εχθρού, απλώς θα έχει αναφορά στο scriptable object  
Έτσι, καταλήγει χωρίς αντίγραφο στη μνήμη.   Όταν πρόκειται για ένα παιχνίδι με πολλά αντικείμενα 
που διαθέτουν πολλά δεδομένα και έχουν μεγάλες απαιτήσεις μνήμης, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
τεράστια εξοικονόμηση χώρου μνήμης. 

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το universal render pipeline asset που αποτελεί scriptable 
object. 
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6.5 Τρόπος υλοποίησης – Παράδειγμα με κώδικα 

Αρχικά παρατίθεται ο κώδικας για τη δημιουργία του scriptable object: 

 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί ο κώδικας για τη χρήση του scriptable object: 
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Κεφάλαιο 7 – Επεξήγηση Κώδικα 

7.1 Εντολές εισόδου 

Για τις εντολές εισόδου του χρήστη χρησιμοποιούνται τα παρακάτω πλήκτρα:  

• Μετακίνηση κύβου: χρησιμοποιώντας τα τέσσερα πλήκτρα με τα βέλη 

• Αλληλεπίδραση με κυλίνδρους: ο παίκτης  μετακινείται κοντά στο αντικείμενο και στη συνέχεια 
χρησιμοποιούνται τα πλήκτρα του ποντικιού. 

Όλα τα παραπάνω περιγράφονται και περιέχονται στο script MainCharacterController, ενώ η 
κάμερα ακολουθεί τον παίκτη με χρήση του script CameraController.  Ο αντίστοιχος κώδικας για τον 
ορισμό των κινήσεων φαίνεται στις παρακάτω εικόνες: 
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7.2  Σύστημα αλληλεπίδρασης 

Αρχικά δημιουργείται ένα σύστημα αλληλεπίδρασης (interaction) με τη βοήθεια του observer pattern 
ώστε να εξασφαλιστεί η ευελιξία (flexibility) και η ευκολία στη χρήση (usability) για τον game designer. 

Για την κατασκευή του script Interactable, δημιουργείται ενέργεια (action) με το όνομα 
onChange το οποίο καλεί το delegate, του οποίου το script λειτουργεί ως μηχανισμός που επιτρέπει 
στον παίκτη να αλληλεπιδράσει.  Με τον τρόπο αυτό δίνεται το σήμα ότι πραγματοποιείται 
αλληλεπίδραση και προστίθεται στο αντικείμενο (object) με το οποίο είναι επιθυμητή η 
αλληλεπίδραση.   

Ακολουθεί ο αντίστοιχος κώδικας: 

 

 

 

Στη συνέχεια δημιουργείται το script InteractionController.  Πραγματοποιείται σύνδεση με τον 
παίκτη ώστε να γίνεται εντοπισμός αλληλεπιδράσιμων αντικειμένων και να επιτρέπεται στον παίκτη 
να αποστείλει σήμα ότι αλληλεπιδρά.  Στη συνέχεια, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αντικείμενο 
είναι διαθέσιμο για αλληλεπίδραση, θα χρησιμοποιηθεί overlap box, το οποίο θα χρησιμοποιήσει  
pivot point , όπου θα γίνει cast του box.  Ακολούθως, ελέγχεται αν κάποιο αντικείμενο interactable 
colliders έχει τμήματα interactable και γίνεται κλήση και πραγματοποιείται πέρασμα/σάρωση όλων 
των τμημάτων του αντικειμένου.   
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Παρακάτω παρατίθεται ο κώδικας του InteractionController: 
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Ακολουθεί η δημιουργία script InteractableModule (με την αλληλεπίδραση πυροδοτείται το 
γεγονός αλληλεπίδρασης): 
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Στη συνέχεια ακολουθεί η δημιουργία του script Door (ελέγχεται η λειτουργικότητα που 
πρέπει να δοθεί στο αντικείμενο): 
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Επόμενο βήμα είναι η δημιουργία script OpenDoor.  Κληρονομεί από το InteractableModule  
και προστίθεται στο αντικείμενο με δυνατότητα αλληλεπίδρασης, το οποίο με αλληλεπίδραση 
επιτρέπει το άνοιγμα της door  σε αυτή την περίπτωση.  Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα 
αλληλεπίδρασης διαπιστώνει πόσο εύκολο είναι να γίνει επέκταση, ώστε να προστίθενται επιπλέον 
αντικείμενα με διαφορετικές λειτουργικότητες.  Ο αντίστοιχος κώδικας φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα: 
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7.3 Dialogue SO: 

Το συγκεκριμένο σύστημα διαλόγου έχει δημιουργηθεί με την βοήθεια των Singleton, scriptable 
objects και observer pattern.  Επειδή το σύστημα κάνει χρήση scriptable objects, μπορούν να 
δημιουργηθούν αμέτρητοι διαφορετικοί διάλογοι, οι οποίοι όμως λόγω του συγκεκριμένου 
συστήματος δεν μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους, αλλά δρουν μεμονωμένα, καθώς ένας διάλογος 
συνδέεται με ένα game object οπότε συμπεριφέρεται όπως τα παιχνίδια τύπου visual novels.  
Επιπλέον, επειδή δεν έχουν την ικανότητα να συνδέονται οι διαφορετικοί διάλογοι μεταξύ τους, δεν 
μπορούν να συνδεθούν με ενα quest σύστημα.  Το σύστημα διαλόγου είναι ένα απλό γραμμικό 
σύστημα, με τα κείμενα να εμφανίζονται σειριακά. 

Επομένως, αφετηρία αποτελεί η κατασκευή του UI με χρήση objects (canvas, panel and text).  
Στη συνέχεια, ακολουθεί η δημιουργία 2 νέων scripts, τα οποία θα είναι scriptable objects με τη 
δημιουργία script ActorSO.  Το Actor αντιπροσωπεύει έναν χαρακτήρα από το storytelling στο 
παιχνίδι και αποθηκεύει character name, portrait, voice scripts. 

Ο κώδικας δημιουργίας του ActorSO είναι ο εξής: 
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Μετά, δημιουργείται το script DialogueSO.  Περιέχει 2 arrays, εκ των οποίων το ένα θα 
περιέχει όλα τα actors και το άλλο όλα τα texts: 
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Στη συνέχεια, δημιουργούνται τα scriptable objects.  Πρώτα δημιουργούνται 2 actors (το ένα θα είναι 
npc και το άλλο player).  Η πρώτη γραμμή της πρότασης ανήκει στον πρώτο actor, η επόμενη γραμμή 
αντιστοιχεί στον επόμενο actor, κλπ.  Επομένως, τα κείμενα πρέπει να είναι παρόμοια για να 
συνδεθούν μεταξύ τους και το ίδιο ισχύει για τους actors, ώστε να υπάρχει επικοινωνία.  Μετά, 
δημιουργείται διάλογος scriptable object, ώστε να συνδέει τους actors με αυτό και προστίθεται το text 
dialog, που μπορεί να είναι ένας actor που δίνει πληροφορίες στον παίκτη ή να είναι multiples και να 
ανταλλάσσουν text dialog μεταξύ τους. 

Ακολουθεί η δημιουργία script DialogueManager.  Γίνεται σύνδεση με το empty game object 
GameManager, που θα είναι υπεύθυνος για τις εναλλαγές μεταξύ των Actors και το διάλογό τους και 
γίνεται χρήση της ουράς (queue) που χρησιμοποιεί την αρχή FIFO, ώστε να διαβάζει με τη σειρά που 
εισάγονται στην ουρά. 
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Ορίζονται οι αναφορές που χρειάζονται και μετά η πρώτη μέθοδος που περιέχει τον κώδικα 
είναι το StartDialogue(), στο οποίο επιτρέπεται ο διάλογος.  Στη συνέχεια εισάγεται στην ουρά το 
dialogue text και ο speaking actor, αφού πρώτα "καθαριστούν"  για παν ενδεχόμενο. 
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Χρησιμοποιείται enum state για να είναι γνωστό ότι γίνεται διάλογος και δεν είναι σε 
exploration state. 

Με τη μέθοδο που περιέχει τον κώδικα Next(), ελέγχεται αν το text εξακολουθεί να υπάρχει.  
Αν δεν υπάρχει, απενεργοποιείται ο διάλογος, τίθεται το state ως exploration και ο παίκτης μπορεί να 
κινηθεί διαφορετικά.  Ανατίθεται η τιμή dequeue value στο dialogue text object. 

Στην επόμενη εικόνα φαίνεται ο κώδικας Next(): 
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Ακολουθεί η δημιουργία του script Talk.cs (σύνδεση με το npc του interactable script).  Για 
να ξεκινήσει ο διάλογος και να γίνει αποστολή των δεδομένων του διαλόγου στον DialogueManager, 
επεκτείνεται το σύστημα αλληλεπίδρασης και το script κληρονομεί από το InteractableModule: 
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Η δημιουργία του script GameManager.cs αφορά την αποθήκευση αναφοράς σε όλα τα 
scripts, που θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη σε όλη την έκταση του παιχνιδιού.  Επομένως, 
εναλλακτικά έχουμε multiple scripts με singleton pattern, το οποίο θα αποθηκεύει όλες τις απαραίτητες 
αναφορές και δημιουργείται το controlscheme, ώστε να είναι δυνατή η μετακίνηση και η 
απενεργοποίηση-ενεργοποίηση του διαλόγου. 

Ο αντίστοιχος κώδικας παρατίθεται στις επόμενες εικόνες: 
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Κεφάλαιο 8 - Turn Based Combat System Code 

8.1 Περιγραφή – ορισμός enumeration  

Το enum (enumeration) αποτελεί απαρίθμηση των states.  Όταν υπάρχει enum, σημαίνει ότι 
υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις.  Ένα καλό παράδειγμα είναι το εξής: 

Αν είναι διαθέσιμος ένας τύπος αντικειμένου, μπορεί να πρόκειται για αντικείμενα που είναι 
αναλώσιμα ή αντικείμενα που μπορεί να είναι όπλα ή αντικείμενα χρησιμοποιήσιμα ή ανταλλάξιμα ή 
είδος ενδύματος, κλπ...  Αντί να πρέπει γίνεται έλεγχος αν πρόκειται για συγκεκριμένο αντικείμενο 
(item), μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα enum απλώς για να οριστεί η κατάσταση για το αντικείμενο 
αυτό.  Οπότε μέσω του enum μπορεί να βγει συμπέρασμα για το είδος του αντικειμένου (item). 

Άλλο παράδειγμα:  Πολύ συχνά τα enums χρησιμοποιούνται και σε μηχανές πεπερασμένης 
κατάστασης που αντιστοιχούν σε εχθρούς ΑΙ.  Χρησιμοποιούνται, δηλαδή, για να οριστεί η 
κατάσταση.  Για ένα στιγμιότυπο στο παιχνίδι, οι πιθανές καταστάσεις (states) είναι έρευνας 
(searching), επίθεσης (attacking), θανάτου (dying). 

8.2 - Τρόπος ορισμού ενός enum 

Τυπικά ο συνηθισμένος τρόπος ορισμού ενός enum είναι να ορισθεί μέσα στην κλάση ή εκτός αυτής.  
Ορίζεται ως public enum με τη λέξη-κλειδί enum, η οποία χρησιμοποιείται για τον ορισμό enumerator 
διακριτού τύπου, που αποτελείται από ένα σύνολο σταθερών που καλείται enumerator list. 

Βασικά, πρόκειται για μια ομάδα μεταβλητών που είναι σταθερή και δεν μπορεί να αλλάξει 
αν μία μεταβλητή είναι σταθερή.  Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξει η τιμή public enum και κάθε 
μεταβλητή έχει όνομα.  Για τύπο item public enum δεν χρησιμοποιούνται παρενθέσεις (), αλλά 
άγκιστρα {}. 

Για τη δημιουργία μιας μεταβλητής που έχει τύπο nametype χρησιμοποιείται η δήλωση: 

Public enum nametype name; 

Για παράδειγμα: 

 

 

8.3 – Λόγοι χρήσης των coroutines 

Οι coroutines είναι ειδικοί τύποι μεθόδων που δεν είναι απαραίτητο να ολοκληρώσουν την εκτέλεση 
μέσα σε ένα μοναδικό frame.  Χρησιμοποιώντας μια ειδική λέξη – κλειδί, μπορούν να αναστείλουν 
ό,τι κάνουν σε οποιοδήποτε σημείο και να περιμένουν το επόμενο frame ή για μερικά δευτερόλεπτα 
και κάποια μελλοντική στιγμή να συνεχίσουν την εκτέλεση. 

Παρά τα χαρακτηριστικά αυτά, οι coroutines "τρέχουν" στο κύριο νήμα ταυτόχρονα με τον 
κώδικα που δεν είναι coroutine.  Γι' αυτό δεν είναι το ίδιο με multithreading συναρτήσεις που "τρέχουν" 
ξεχωριστά από όλες τις άλλες, κάτι το οποίο επιτρέπει την παύση, οποιαδήποτε στιγμή αυτό είναι 
επιθυμητό. 
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8.4 - Διαφορά μεταξύ update και coroutines 

Στην Unity είναι πιθανό να εκτελούνται tasks πάνω σε μερικά frames σε ένα update loop χωρίς τη 
χρήση των coroutines, παρακολουθώντας την πρόοδο με εναλλακτικό τρόπο. 

Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να πραγματοποιηθεί επανάληψη για μια λίστα εκατό 
εχθρών,  προκειμένου να ελεγχθεί αν είναι στην εμβέλεια του παίκτη.  Όμως, μπορεί να είναι αρκετό 
να ελεγχθεί μόνο ένας εχθρός κάθε frame σε αυτό το τεχνητό υποθετικό σενάριο.   Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ένας ακέραιος για να παρακολουθεί σε ποιον παίκτη βρίσκεται το παιχνίδι και μια 
λογική μεταβλητή για να διευκρινιστεί αν θα γίνει επεξεργασία των εχθρών.  Τότε κάθε κλήση για 
ενημέρωση θα κάνει τον έλεγχο στον εχθρό και θα αυξήσει τον μετρητή κατά ένα, μέχρι να ελεγχθούν 
όλοι οι εχθροί. 

Ο κώδικας που ξεκινά τη διαδικασία ελέγχου κάνει reset στο μετρητή και δίνεται στη λογική 
μεταβλητή η τιμή "Αληθής". 

Εφόσον προστίθενται δύο μεταβλητές - μέλη, η διαδικασία γίνεται πιο "δυσκίνητη".  Το θέμα 
είναι ότι όλες οι λίστες που πρέπει να υποστούν επεξεργασία έχουν αυτή τη μορφή και επομένως 
είναι απαραίτητο να υπάρχουν επιπλέον μεταβλητές. 

Οι coroutines μπορούν να βοηθήσουν στη λύση του προβλήματος αυτού.   Αντί να 
χρησιμοποιηθούν οι διαδικασίες που ήδη περιγράφηκαν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία μέθοδος με 
return type ένα ΙEnumerator.  Έτσι, γίνεται εφικτό να κληθεί αυτή η μέθοδος ως coroutine.  Στη μέθοδο 
αυτή θα υπάρχει loop για επαναλήψεις επί των 100 εχθρών και μέσα στο loop θα γίνεται έλεγχος. 

Σε αντίθεση με τις συνηθισμένες κανονικές μεθόδους, εδώ δεν πραγματοποιείται έξοδος από 
τις coroutines με return.  Αντί γι' αυτό χρησιμοποιείται το yield keyword όποτε πρέπει να σταματήσει 
η εκτέλεση.  Ο,τιδήποτε προκύψει μετά το yield θα κρίνει για πόσο χρόνο θα παύσει η εκτέλεση της 
μεθόδου πριν ξεκινήσει ξανά.  Αν η τιμή του yield επιστρέψει null, τότε θα περιμένει μέχρι το επόμενο 
frame και στη συνέχεια θα κληθεί η coroutine.  Όλα τα monobehaviours διαθέτουν μια ειδική μέθοδο 
που καλείται StartCoroutine μέσα στην οποία περνάει η κλήση της μεθόδου.  Με τον τρόπο αυτό είναι 
διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα τμήματα και θα πραγματοποιηθεί η ίδια εργασία όπως και στη 
διαδικασία που προαναφέρθηκε, χωρίς όμως να χρειάζεται να παρακολουθείται επιπλέον η 
κατάσταση (state) με χρήση επιπλέον μεταβλητών. 

Η StartCoroutine που είναι η μέθοδος - αφετηρία επιστρέφει ένα coroutine αντικείμενο, κι έτσι 
υπάρχει η δυνατότητα να αποθηκευτεί αυτή η coroutine σε μια μεταβλητή αν χρειαστεί η οριστική 
παύση της ή η επανεκτέλεσή της. 

Με κλήση του StopCoroutine δίνεται η δυνατότητα να σταματήσει εντελώς η εκτέλεση της 
coroutine. 

Με κλήση του StopAllCoroutine μπορεί να παύσει κάθε coroutine που κλήθηκε για 
συγκεκριμένο monobehaviour. 

Ένα συνηθισμένο pattern χρήσης μιας coroutine είναι η παρεμβολή μιας τιμής όπως η θέση 
ενός μετασχηματισμού πάνω από μερικά frames.  Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει πέρασμα από τις 
θέσεις start και end και η διάρκεια της κίνησης να περιέχεται μέσα στην coroutine ως παράμετρος.  
Στη συνέχεια χρησιμοποιείται ένας βρόχος for που περιέχει κλήση στην μέθοδο lerp και ένα yield 
return null για τη μετακίνηση του αντικειμένου σε μερικά frames.  Προκειμένου να αποφευχθεί η 
αποτυχία μετά το loop, τίθεται η θέση μετασχηματισμού ακριβώς στη θέση end από το οποίο πέρασε. 

Μια άλλη συνήθης χρήση των coroutines είναι η εισαγωγή μιας σύντομης καθυστέρησης 
ανάμεσα στην κλήση της μεθόδου και μια δράση που πραγματοποιείται.  Χωρίς τη χρήση coroutines,  
υπάρχει πρόσβαση σε κλήση που επιτρέπει την κλήση μεθόδου με μηδέν παραμέτρους περνώντας 
το όνομα της μεθόδου και μια καθυστέρηση σε δευτερόλεπτα.  Όμως αυτός ο τρόπος δεν είναι 
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ευέλικτος.  Προκαλεί μόνο καθυστέρηση της έναρξης της μεθόδου και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε μια μέθοδο που έχει παραμέτρους.  Εναλλακτικά, μπορεί να ξεκινήσει μία coroutine που 
χρησιμποιεί βάρος (weight) για δευτερόλεπτα.  Η σύνταξη αυτού γίνεται γράφοντας: 

yield return new wait for seconds 

και μετά να γίνει πέρασμα στο χρόνο αναμονής που μετριέται σε δευτερόλεπτα.   

Επισημαίνονται δύο σημεία εδώ: πρώτον, το "wait for seconds" επηρεάζεται από αλλαγές 
στο time.timescale, όπου δεν καλείται. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το "wait for seconds 
real time", αν ο στόχος είναι η coroutine να αγνοήσει το time scale.  Δεύτερον, το "wait for seconds" 
είναι ένα αντικείμενο όπως οποιοδήποτε άλλο. Αν η μέθοδος καλείται συνεχώς, ίσως είναι καλύτερα 
να δημιουργηθεί μία member μεταβλητή τύπου «wait for seconds», προκειμένου να αποφευχθεί η 
κατασκευή ενός νέου, κάθε φορά που καλείται αυτή η coroutine.   

Είναι πιθανόν να δοθεί προτεραιότητα σε μία coroutine έναντι κάποιας άλλης.  Κλάσεις όπως 
η "wait for seconds" κληρονομούν από μία κλάση που καλείται yield instruction, η οποία κληρονομεί 
IEnumerator.  Ο τύπος όλων των coroutines που χρησιμοποιούνται είναι χρήσιμος επειδή δίνεται η 
δυνατότητα να γίνει yield (να δοθεί προτεραιότητα) σε μία κλήση που προκαλεί έναρξη μιας coroutine.  
Επίσης, είναι πιθανό να συνδυαστούν yield statements από διαφορετικά IEnumerators. 

Στη Unity πολλές από τις built-in μεθόδους εκκινούν ενημέρωση και έχουν τύπο επιστροφής 
void.  Μερικές απ' αυτές μπορούν να μετατραπούν σε coroutines χρησιμοποιώντας IEnumerator ως 
τύπο επιστροφής.  Η Unity αυτόματα καλεί αυτές τις μεθόδους ως coroutines, αν έχουν επισημανθεί 
με ετικέτες ως τέτοιες.  Αυτό είναι χρήσιμο αν πρέπει να λειτουργήσουν σε κάποια frames. 

Οποιαδήποτε μέθοδος συνδέεται με loop ενημέρωσης δεν θα έχει τη δυνατότητα να τρέξει 
σαν coroutine.  Αυτό περιλαμβάνει update, fixed update, late update και ongui.  Κανένα απ' αυτά δεν 
έχει τη δυνατότητα να "ξυπνήσει", να ενεργοποιήσει, να καταστρέψει ή να απενεργοποιήσει. 

Παρά ταύτα, οι μέθοδοι δεν συνδέονται με τον κύκλο ζωής ενός αντικειμένου, όπως οι 
oncollision, ontrigger και onmouse. 

Οικογένειες μεθόδων μπορεί να επιστρέφουν ένα IEnumerator προκειμένου να διατηρήσουν 
την αναγνωσιμότητα του κώδικα.  Είναι προτιμότερο μερικές φορές αυτές οι μέθοδοι να επιστρέφουν 
void και να καλείται μέσα απ΄αυτές μία άλλη coroutine μέσω start code. 

8.5 - Κώδικας βελτιστοποίησης με coroutines: 

Η Unity διαθέτει μερικά update loops, update και late update που εξαρτώνται από το frame rate.  
Ακόμα, το fixed update εκτελείται ακριβώς πριν από το internal physics update της Unity και 
προσπαθεί να τρέξει σε σταθερό διάστημα μεταξύ κλήσεων. 

Με τη χρήση των coroutines δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας update loops που εκτελούνται 
λιγότερο συχνά, για παράδειγμα κάθε δευτερόλεπτο.  Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα γιατί 
βοηθά στην περίπτωση που έχουμε ακριβές λειτουργίες που πρέπει να εκτελούνται περιοδικά.  Στην 
περίπτωση αυτή δεν έχει νόημα να εκτελείται ένα update και να παρακολουθείται και να καταγράφεται 
πότε πρέπει να τρέξουν αυτές οι λειτουργίες.  Επίσης δείχνει πότε θα ήταν προτιμότερο να 
χρησιμοποιηθεί το "wait for seconds real time" αντί του "wait for seconds", προκειμένου να μην 
επηρεαστεί το προσαρμοσμένο update loop από το time.timescale. 

Η δημιουργία μιας coroutine που περιέχει ένα while true loop μέσα στο loop do είναι μία 
ακριβή λειτουργία.  Περιλαμβάνει τη χρήση του yield σε ένα αντικείμενο wait for seconds real time, 
ώστε να μην καταλήξει το παιχνίδι σε crash.  Ακολουθεί η εκκίνηση της coroutine με τη μέθοδο on 
enable και η παύση της με την on disable. 
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8.6 – Κατασκευή εντολών yield 

Ως εδώ παρουσιάστηκε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι coroutines παράλληλα με τις εντολές 
yield που παρέχονται από τη Unity και πώς χρησιμοποιείται το yield σε άλλες coroutines.  Στη 
συνέχεια θα εξεταστεί πώς μπορούν να κατασκευαστούν εντολές yield. 

Η Unity παρέχει μία κλάση που ονομάζεται custom yield instruction για το σκοπό αυτό, όταν 
δημιουργούνται κλάσεις που κληρονομούν custom yield instruction.  Ακόμα, υπάρχει η δυνατότητα 
να ακυρωθεί μία boolean property που ονομάζεται keep waiting.  Όσο το keep waiting είναι αληθές, 
το custom yield instruction θα συνεχίζει να κάνει yield.  Η τιμή του keep waiting επαναπροσδιορίζεται 
σε κάθε frame μεταξύ του update και του late update.  Μπορεί να πραγματοποιηθεί αλλαγή στον 
τρόπο λειτουργίας του yield με την υλοποίηση του κώδικα. 

8.7 Παρουσίαση τμημάτων κώδικα 

Για την κατασκευή του Turn Based Combat συστήματος γίνεται χρήση απλού κώδικα με χρήση 
coroutines και ο οποίος έχει γραφτεί με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να επεκταθεί στο μέλλον και 
να είναι εύκολη η κατανόησή του. 

Για το user interface (διεπαφή χρήστη) γίνεται χρήση των game objects όπως canvas, panel, 
buttons και sliders για τα healthbars. 

Σχετικά με το περιεχόμενο του κώδικα, στην αρχή χρησιμοποιείται αναφορά (reference).  
Τελικά, όταν ο παίκτης εισέρχεται στο battle state,  σταματά να κινείται.  Όταν τελειώσει το battle state, 
αρχίζει πάλι να κινείται.  Αυτή η λειτουργία επιτυγχάνεται συνδέοντας το TBCombatController.cs script 
με το MainCharacterController.cs μέσω των enums, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα: 

 

 

 

Ο παίκτης ξεκινά τη μάχη όταν εισέρχεται στο άσπρο πεδίο μάχης και ενεργοποιεί το battle 
UI.  Κατά την κατασκευή του script TBCombatController.cs, συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία των 
μεθόδων των κινήσεων,  όπως είναι η attack for damage, heal for retrieve και amount of health, οι 
οποίες καλούν την function ChangeTurn. 

Ακολουθεί ο κώδικας για τις μεθόδους Attack και Heal: 
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Στη συνέχεια φτιάχνουμε τις functions που συνδέονται και χρησιμοποιούν τα κουμπιά από το 
UI.  Καλούν τις κινήσεις των επιθέσεων, συνδέουν τα αντίστοιχα κουμπιά με τις συναρτήσεις που 
είναι επιθυμητό να κληθούν.  Έτσι, τα κουμπιά θα ενεργοποιήσουν αυτές τις functions όταν καλούνται. 

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται ο κώδικας για τις μεθόδους Burst και BtnHeal: 
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Ακολουθεί η δημιουργία της function ChangeTurn, η οποία ελέγχει αν είναι η σειρά του 
παίκτη: 
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Επίσης, τα κουμπιά δεν θα πρέπει να είναι interactable (να μην αλληλεπιδρούν) όταν είναι η 
σειρά του εχθρού.  Οπότε ελέγχουμε αν δεν είναι η σειρά του παίκτη.  Στην περίπτωση αυτή, τα 
buttons είναι false, αλλιώς είναι true. 

Οι coroutines χρησιμοποιούνται για να μην έχει τη δυνατότητα ο παίκτης να κάνει spam τα 
buttons και να αναγκάζεται να περιμένει μέχρι να τελειώσει η σειρά του εχθρού.  Επομένως, ο κώδικας 
για τις coroutines είναι IEnumarator EnemyTurn function, η οποία επιστρέφει waitForSeconds 
functions: 
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Στην περίπτωση αυτή θα περιμένει για 3 δευτερόλεπτα όταν είναι η σειρά του εχθρού και στο 
enemyTurn ο εχθρός θα κάνει επιλογή από ένα πλήθος τυχαίων κινήσεων.  Αυτό θα συμβεί όταν δεν 
είναι η σειρά του παίκτη και καλούνται οι coroutines για την function EnemyTurn. 

Τέλος, στην Update function ελέγχεται αν η υγεία (health) του παίκτη ή του εχθρού γίνει 
μικρότερη ή ίση του μηδενός, που σημαίνει ότι πεθαίνει αντίστοιχα ο παίκτης ή ο εχθρός.  Αν πεθάνει 
ο παίκτης, χάνεται το παιχνίδι.  Αν πεθάνει ο εχθρός, τότε απενεργοποιείται το battle UI και ο εχθρός. 

Στο MainCharacterController.cs script, το οποίο συνδέεται με το TBCombatController.cs 
ελέγχεται αν ο παίκτης άγγιξε την περιοχή μάχης. 

Τέλος, μέσα στην Update μέθοδο ελέγχει διάφορες καταστάσεις της μάχης. Για παράδειγμα, 
αν νίκησε ο παίκτης, τότε παίρνει πόντους εμπειρίας και του δίνεται ξανά η δυνατότητα μετακίνησης. 

Ακολουθεί ο αντίστοιχος κώδικας: 
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Όσον αφορά το σύστημα για τους πόντους εμπειρίας, αυτό επεξηγείται στο 
LevelUpExpSystem.cs script το οποίο περιέχει την ExpNeededToLevelUp μέθοδο που περιγράφει 
ποια είναι η αναγκαία ποσότητα εμπειρίας, για να ανέβει επίπεδο.  Η SetExperience μέθοδος αναλύει 
πώς θα καθορίζεται η εμπειρία, ενώ η LevelUp ενεργοποιείται όταν νικήσει ο παίκτης την μάχη. 
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Ακολουθεί ο κώδικας για LevelUp και SetExperience:  
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Κεφάλαιο 9 – Inventory System 

Το Inventory system για την εργασία έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια του scriptable object design 
pattern.    Με τον τρόπο αυτό ο σχεδιαστής του παιχνιδιού έχει μεγαλύτερη ελευθερία να 
πραγματοποιήσει προσθήκη κάποιου item διαφορετικού τύπου πιο εύκολα.  Επίσης, το modularity 
του κώδικα συμβάλλει στην οργάνωση.  Ακόμα, διαθέτει σύστημα save και load, ειδικά σχεδιασμένο 
για το scriptable object inventory. 

Αρχικά δημιουργείται το script ItemObject.cs το οποίο είναι ένα scriptable object και η base 
class για τα υπόλοιπα types objects.  Οπότε θα είναι abstract, ώστε να μπορεί να επεκταθεί για άλλα 
items.  Έτσι, θα υπάρχουν περισσότερες classes όπως food object, equipment object και άλλοι τύποι. 

Επιπρόσθετα, διατηρείται το prefab για το item, χρησιμοποιούνται τα enums για τα types και 
περιλαμβάνεται περιγραφή με textarea, που δίνει τη δυνατότητα να συμπεριληφθεί περιγραφή 
πολλών γραμμών. 

Επιπλέον δημιουργώντας τα παρακάτω scriptable objects: 

• script DefaultObject.cs  

• script FoodObject.cs  

• script EquipmentObject.cs  

• script InventoryObject.cs  

κατασκευάζεται μία λίστα για την αποθήκευση των items που πρέπει να προστεθούν στο inventory 
system.  Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει ένα πρόβλημα: αποθηκεύεται μόνο ο τύπος του item ενώ 
στην πραγματικότητα είναι απαραίτητο να αποθηκευτεί ο τύπος του item και το πλήθος των items 
που τίθενται σε αυτό το slot του inventory.  Για το λόγο αυτό δημιουργείται μία κλάση που ονομάζεται 
inventory slots και αντί να κρατάει items, το inventories container θα περιέχει inventory slots, εκ των 
οποίων το κάθε slot θα περιέχει το item και το πλήθος των items.   

Η δημιουργία ενός constructor θα θέτει κάποιες τιμές όταν δημιουργείται το inventory slot.  
Επίσης, δημιουργείται μία function που προσθέτει το πλήθος στο inventory slot.  Τέλος, δημιουργείται 
και μία function που προσθέτει items στο inventory. 

Όταν πρόκειται να γίνει προσθήκη ενός item στο inventory, πρέπει πρώτα να διαπιστωθεί αν 
αυτό το item υπάρχει ήδη μέσα στο inventory ή όχι.  Θα πρέπει δηλαδή να αναζητηθεί αυτό το item 
και, υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί loop σε όλα τα items του inventory.  
Θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και κάποιο λεξικό αργότερα. 

Ο λόγος που δεν αποθηκεύεται το inventory και το scriptable object απευθείας στον παίκτη 
στην Unity είναι επειδή με τον τρόπο αυτό υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών 
inventories.  Για παράδειγμα, θα μπορούσε το δεύτερο inventory να ανήκει επίσης στον παίκτη, αλλά 
το inventory αυτό να είναι στη διάθεση του παίκτη κατά τη διάρκεια του tutorial. 
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Κεφάλαιο 10 - Συμπέρασμα 

Η μεταπτυχιακή αυτή διατριβή υλοποιήθηκε με χρήση συγκεκριμένων pattern όπως τα Scriptable 
Objects, τα οποία συνεισφέρουν στην κατασκευή βελτιστοποιημένου κώδικα.  Πραγματοποιείται 
σωστή διαχείριση κατάλληλων δεδομένων - όπως τα στατιστικά στοιχεία - και του observer που μας 
παρέχει καλύτερο έλεγχο και ευκολότερη κατασκευή των αλληλεπιδράσεων με τα τρισδιάστατα 
αντικείμενα στο χώρο.  Επιπλέον, η χρήση και απλή υλοποίηση του Singleton έχει σαν συνέπεια να 
προκύπτει κώδικας που είναι εύκολος στη χρήση και την κατανόηση και δίνει δυνατότητες 
τροποποιήσεών του.  

Επομένως, με βάση τα παραπάνω, προκύπτει το συμπέρασμα ότι είναι δυνατή η σύνταξη 
καθαρού και απλοποιημένου κώδικα, ο οποίος είναι εύκολος στην διαχείριση και τροποποίηση από 
άλλους προγραμματιστές και φυσικά παρέχει δυνατότητες για μελλοντικές επεκτάσεις των στοιχείων 
του. 

Σχετικά με τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην υλοποίηση της παρούσας εργασίας, 
αξίζει να επισημανθεί ότι η Unity ως μηχανή παιχνιδιών έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι εύκολη στην 
εκμάθηση.  Το πρόγραμμα visual studio code, σε σύγκριση με το αυτόματο πρόγραμμα visual studio 
που παρέχεται μαζί με την Unity είναι πιο εύχρηστο για την κατασκευή του κώδικα καθώς δίνεται η 
δυνατότητα στον προγραμματιστή να προσαρμόσει τον κώδικα editor με διάφορα πρόσθετα 
χαρακτηριστικά.  Επιπλέον, η ταχύτητά του είναι μεγαλύτερη όταν πραγματοποιείται ενεργοποίηση 
και απενεργοποίηση του προγράμματος από υπολογιστές με μικρές δυνατότητες.  Επιπρόσθετα, το 
blender ως πρόγραμμα δημιουργίας είναι εύχρηστο στην κατασκευή μικρών τρισδιάστατων 
αντικειμένων. 

Τέλος, όσον αφορά τα συστήματα που δημιουργήθηκαν για την συγκεκριμένη εργασία έχουν 
μεγάλη επεκτασιμότητα.  Για παράδειγμα, μπορούν να δημιουργηθούν διάφοροι μικροί διάλογοι 
μεταξύ NPC και του παίκτη, ο χώρος αποθήκευσης και τα αντικείμενα μπορούν να αυξηθούν εύκολα, 
ενώ το σύστημα μάχης έχει φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν αργότερα να προστεθούν 
animations για τους χαρακτήρες και άλλα στοιχεία. 
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