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Περίληψη 

Η ανά χείρας διπλωματική εργασία έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

επιλογών ενός μηχανικού λογισμικού για θέματα εργασίας ως έμπειρου μηχανικού και ως 

διαχειριστή έργων λογισμικού. Το πλήθος εταιριών και οργανισμών οι οποίοι παράγουν 

λογισμικό στις μέρες μας αυξάνεται διαρκώς. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός της 

ανάγκης των χρηστών για περισσότερες εφαρμογές που θα τους διευκολύνουν σε όλους 

τους τομείς της ζωής τους. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής είναι ταυτόχρονα στόχος και 

ευθύνη των μηχανικών σε όλο τον κόσμο. 

 

Κατά αυτόν τον τρόπο μία εταιρία οργανώνει το ανθρώπινο δυναμικό της σε ομάδες 

και τμήματα με σκοπό την επίτευξη στόχων με όσον το δυνατό καλύτερο τρόπο. Ο ρόλος 

που διαδραματίζει ο διαχειριστής έργου  και  ο αρχηγός της ομάδας είναι να συμβάλουν 

θετικά, μέσω της επιρροής τους και των ηγετικών ικανοτήτων τους, στην κατά το δυνατόν 

καλύτερη και γρηγορότερη επίτευξη των στόχων της εκάστοτε εταιρίας.  

 

Αρχικά, έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση με σκοπό να αναλυθούν οι όροι διαχειριστής 

έργου και αρχηγός ομάδας, εντοπίσθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ρόλοι αυτοί 

σήμερα και αναπτύχθηκαν τα σενάρια αλληλεπίδρασης που χρησιμοποιήθηκαν στη δημιουργία 

του εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Στη συνέχεια, επιλέχθηκε η πλατφόρμα υλοποίησης και 

ερευνήθηκαν οι δυνατότητες που παρείχε για τη δημιουργία της ιστορίας του παιχνιδιού. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια ιστορία, στην οποία οι παίκτες έρχονται αντιμέτωποι με 

διλήμματα, που σχετίζονται τον τομέα Λογισμικού. Οι επιλογές των παικτών έχουν συνέπειες 

στον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί η ιστορία και τελικά οδηγούν σε διαφορετική 

ολοκλήρωση του παιχνιδιού, ανάλογα με τις επιλογές του κάθε χρήστη. Το παιχνίδι μπορεί να 

παιχτεί σε κινητές συσκευές και για να το ολοκληρώσει κάποιος, πρέπει να παίξει τρία 

επεισόδια, με το κάθε ένα να αποτελεί συνέχεια του άλλου. 

 

Στόχος του παιχνιδιού ήταν η δημιουργία μίας εφαρμογής αξιολόγησης για μελλοντικούς 

αρχηγούς ομάδων λογισμικού και διαχειριστές έργων. Συνάμα αξιολογήθηκε από 22 

προπτυχιακούς φοιτητές και τελειόφοιτους του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-

2019. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε ένα τεστ πριν και μετά την επαφή με το παιχνίδι 

που δημιουργήθηκε και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης απέδειξαν ότι οι φοιτητές 

βελτίωσαν τις γνώσεις τους επάνω στα θέματα που θίχτηκαν. Παράλληλα, όλοι οι χρήστες 

αξιολόγησαν το παιχνίδι ως ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο που είναι ταυτόχρονα και 

εύχρηστο. Τέλος αρκετές ήταν και οι στατιστικές διαφορές ανά φύλλο αλλά και ανάλογα αν οι 

χρήστες φοιτούσαν ακόμα ή όχι. 

  



 

 

 

Abstract 

This diploma thesis aims to create an educational game of options for a software engineer for 

work as a skilled engineer and as a software project manager. The number of companies and 

organizations that produce software nowadays is growing steadily. This increase is due to the 

fact that users need to have more applications that will facilitate them in all areas of their lives. 

Improving quality of life is at the same time a goal and responsibility of engineers around the 

world. 

 

In this way a company organizes its human resources into groups and departments in order 

to achieve goals in the best possible way. The role of the project manager and the team leader 

is to contribute positively, through their influence and leadership, to the best and quicker 

achievement of the company's goals. 

 

Initially, a bibliographic review was conducted to analyze the terms project manager and 

team leader, identified the problems faced by these roles today and developed the interaction 

scenarios used to create the educational game. Then, the implementation platform was selected 

and the capabilities it provided for creating the story of the game were explored. Specifically, 

this is a story in which players are confronted with dilemmas related to the Software domain. 

Player choices have consequences on how the story will evolve and ultimately lead to a different 

game completion, depending on each user's choices. The game can be played on mobile devices 

and in order to complete it, it has to play three episodes, each to be the sequel to the other. 

 

The goal of the game was to create a rating application for future software group leaders and 

project managers. It was also evaluated by 22 undergraduate students and graduates of the 

Department of Computer Engineering and Informatics of the University of Patras in the 

academic year 2018-2019. The evaluation used a test before and after the game that was created, 

and the results of the assessment proved that the students improved their knowledge on the 

issues they had raised. At the same time, all users rated the game as a useful educational tool 

that is both handy and easy to use. Finally, there were several statistical variations per gender 

but also depending on whether the users were still studying or not.
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<Ονοματεπώνυμο Φοιτητή>- Α.Μ. <Α.Μ. Φοιτητή> 1 

1  
Εισαγωγή 

1.1 Σημασία του προβλήματος 

Η ανά χείρας διπλωματική εργασία πραγματεύεται δύο βασικά θέματα. Αρχικά παρουσιάζει το 

ρόλο που διαδραματίζει σε μία εταιρία λογισμικού ο αρχηγός μιας ομάδας (team leader) και ο 

υπεύθυνος έργου (project manager) καθώς επίσης και τις ικανότητες και τις αρετές που οι δύο 

αυτοί ρόλοι οφείλουν να έχουν. Δεύτερον αναλύει την ύπαρξη των Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών, 

που θα αναφέρονται από εδώ και στο εξής με την αγγλική ορολογία Serious Games (SGs). Στα 

πλαίσια αυτών των δύο θεμάτων υλοποιήθηκε ένα παιχνίδι με εκπαιδευτικό περιεχόμενο, 

στηριγμένο στο τομέα του λογισμικού. 

 

Αποτελεί αδιαμφησβήτητο γεγονός το ότι η τεχνολογία έχει εισβάλλει στην καθημερινότητα 

του σύγχρονου ανθρώπου. Η ραγδαία εξέλιξή της, ειδικά τα τελευταία χρόνια, την καθιστά 

αναγκαία και παρούσα στην καθημερινότητα σχεδόν του καθένα από εμάς. Κατά αυτόν τον 

τρόπο οι εταιρίες που ασχολούνται με την τεχνολογία και με τη δημιουργία εφαρμογών που 

στόχο έχουν να αυξήσουν το βιοτικό επίπεδο του ανθρώπου, πληθαίνουν. Η αύξηση αυτή έχει 

ως άμεσο αντίκτυπο όλο και περισσότεροι άνθρωποι να απασχολούνται στον τομέα της 

τεχνολογίας και δη στο τομέα του λογισμικού. Αναπόφευκτη κατά αυτό τον τρόπο είναι η 

ύπαρξη ενός ατόμου που θα συντελεί στην ορθή λειτουργεία του ανθρώπινου δυναμικού. Ενός 

ατόμου που με τις ικανότητες και τις αρετές που το διέπουν θα μπορεί να οργανώσει και να 

κατευθύνει ορθά την ομάδα με στόχο την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων της. Το βάρος 

αυτό πέφτει στους ώμους του αρχηγού της ομάδας λογισμικού, ή όπως αναφέρεται στην 

αγγλική ορολογία team leader, και του υπεύθυνου έργου ή αλλιώς project manager. Ο καθένας 

τους από το δικό του πρίσμα και με τη δυναμική που έχει μέσα στην εκάστοτε εταιρία καλείται 

να μεριμνήσει για την οργάνωση των εργαζομένων και την όσο το δυνατόν ομαλότερη και 

καλύτερη ολοκλήρωση του έργου. 
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Το δεύτερo θέμα που εμπλέκεται στην παρούσα διπλωματική εργασία, είναι τα εκπαιδευτικά 

παιχνίδια, τα λεγόμενα SGs. Πρόκειται για μια oρoλογία που χρησιμoποιείται τα τελευταία 

χρόνια, αφού είναι σχετικά πρόσφατη η εμφάνισή τους. Τα SGs είναι παιχνίδια, που έχουν μεν 

στόχο τη διασκέδαση αλλά κυρίως την εκπαίδευση. O επιτυχημένoς συνδυασμός αυτών των 

δύο (διασκέδαση και εκπαίδευση) κατατάσσει ένα παιχνίδι σε αυτή την κατηγορία. Είναι ένας 

νέος κλάδος των παιχνιδιών, που εξελίσσεται σημαντικά με την πάροδο του χρόνου και έχει 

αποτελέσει αντικείμενo μελέτης για πολλούς επιστήμονες κυρίως λόγω της λειτουργίας τους 

σαν εκπαιδευτικά εργαλεία.  

 

Ο τρόπος με τον οποίo η ανά χείρας διπλωματική συνδυάζει τα δύο αυτά θέματα είναι, 

υλοποιώντας ένα παιχνίδι και εντάσσοντάς το στην κατηγορία των SGs, αφού το περιεχόμενό 

του έχει να κάνει με διλλήματα που προκύπτουν, στον εργασιακό τομέα του λογισμικού, σε 

έναν αρχηγό ομάδας και σε ένα υπεύθυνο έργου.    

1.2 Στόχοι της Εργασίας 

Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας, είναι η κατανόηση του αναγνώστη 

για τη σημασία του ρόλου που διαδραματίζουν ο αρχηγός ομάδας και o υπεύθυνος έργου σε 

μία εταιρία λογισμικού. Η ύπαρξη των δύο αυτών ρόλων δεν παρατηρείται μόνο στον τομέα 

της τεχνολογίας. Αντιθέτως, εμφανίζονται σε οποιαδήποτε εταιρία ή οργανισμό παράγει 

προϊόντα ή υπηρεσίες. Γίνεται λοιπόν εύκολα κατανοητό πως η ύπαρξή τους, με σκοπό την 

οργάνωση, είναι επιτακτική ανάγκη όπου υπάρχουν ομάδες εργαζομένων. Συμπερασματικά, 

είναι σημαντικό να κατανοηθεί αρχικά, η σπουδαιότητα αυτών των ρόλων στο χώρο εργασίας. 

Συνάμα βασικός στόχoς ήταν η ανάπτυξη κώδικα για την υλοποίηση ενός παιχνιδιού, με τις 

πρoδιαγραφές που αναφέρθηκαν παραπάνω, που θα τo κατέτασσαν δηλαδή, στην κατηγορία 

των SGs.  Αφού πραγματοποιήθηκε αυτό τo καθαρά πρoγραμματιστικό βήμα, η συνέχεια της 

διπλωματικής εργασίας αφoρούσε την εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από μία μελέτη που 

υλoποιήθηκε . 

Ένας από τους σημαντικότερους στόχoυς για τη σημασία της διπλωματικής εργασίας, ήταν 

η μελέτη που έγινε, αφού ολoκληρώθηκε και ο κώδικας του παιχνιδιού. Έπρεπε, λοιπόν, να 

διερευνηθεί αν οι αυτοι που έλαβαν μέρος στη μελέτη, βρήκαν το SG που δημιουργήθηκε, τόσο 

χρήσιμο εκπαιδευτικά όσο και εύχρηστο. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν τα αντίστοιχα 

ερωτηματολόγια, τα οποία φαίνονται και αναλύονται στη συνέχεια. Ειδικότερα, αυτό που 

θέλαμε να μελετήσουμε, είναι αν όντως μπορεί ένα παιχνίδι να λειτουργήσει ως εκπαιδευτικό 

εργαλείο και να αντικαταστήσει παραδοσιακούς τρόπους εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας, αναλύoνται και αυτά με τη σειρά τους, στη συνέχεια.  

 

Τελευταίoς στόχος και ίσως o σημαντικότερος ήταν το παιχνίδι που δημιουργήθηκε να 

αποτελέσει μελλοντικό εργαλείο για την αξιολόγηση υποψήφιων team leaders και project 

managers σε εταιρικό επίπεδο. Μια από τις επιδίωξης της διπλωματικής αυτής εργασίας 
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ήταν η παραγωγή ενός εργαλείoυ που θα καθορίζει και θα αποδεικνύει την ικανότητα ενός 

εργαζομένου στoν τομέα του λογισμικού στο ρόλο του αρχηγού ομάδας και στο ρόλο του 

υπεύθυνου έργου.   

1.3 Μεθοδολογία Προσέγγισης 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία. Αρχικά, έπρεπε να 

διερευνηθούν σε βάθος όλες οι πτυχές των ρόλων του team leader και τoυ project manager. 

Μέσω της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας έπρεπε να εντοπιστούν τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους στον εργασιακό χώρο οι δύο προαναφερθέντες 

ρόλoι αλλά και οι ικανότητες και οι αρετές που τους διέπουν. Παρόμοια βιβλιογραφική έρευνα 

έγινε και για τα SGs, με κύριο άξονα αυτή τη φορά, την εφαρμογή των SGs στην εκπαίδευση. 

Αφoύ, λοιπόν, ολοκληρώθηκε η βιβλιογραφική ανασκόπηση, το επόμενο βήμα ήταν να 

επιλεγούν τα προβλήματα που τελικά θα παρουσιάζονταν στα σενάρια του παιχνιδιού. 

Ταυτόχρονα με αυτή τη διαδικασία, επιλέχθηκε και η πλατφόρμα, στην οποία θα υλοποιούνταν 

τo παιχνίδι, έτσι ώστε να ελεγχθούν οι δυνατότητες που παρέχονται, για την όσο το δυνατόν 

καλύτερη απόδοση των σεναρίων. Ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε είναι η ψευδογλώσσα που 

υποστηρίζει η πλατφόρμα και έτσι ξεκίνησε η υλοποίηση των σεναρίων. Αφού ολοκληρώθηκε 

τo παιχνίδι, πέρασε από διάφορους ελέγχους, μέχρι πoυ τελικά δόθηκε στους φοιτητές για τη 

διεξαγωγή της μελέτης.  

 

Το δεύτερο μέρος της συνολικής διαδικασίας, αφορούσε την έρευνα της αποτελεσματικότητας 

του SG σε σχέση με την εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό έγινε αξιολόγηση του παιχνιδιού από 

τελειόφοιτους και προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 

του Πανεπιστημίoυ Πατρών. Η εργασία αυτή περιλάμβανε 3 στάδια: ένα ερωτηματολόγιο (pre-

test), τη χρήση τoυ παιχνιδιoύ που δημιουργήθηκε και τέλος ένα ακόμα ερωτηματολόγιο (post-

test). Η ανάλυση αυτών των δεδoμένων έδωσε τη δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών 

δεδομένων που έδειξαν αν όντως τo παιχνίδι που αναπτύχθηκε, θα μπορούσε να αποτελέσει 

ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείo. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρουσιάζονται στη 

σχετική ενότητα της ανά χείρας διπλωματικής εργασίας 

1.4 Συνεισφορά της Διπλωματικής Εργασίας 

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η πλατφόρμα υλοποίησης του παιχνιδιού, παρείχε όλα τα 

γραφικά για τη δημιουργία της ιστορίας. Αυτό που αποτελεί μέρος και έργο της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας, είναι ο τρόπoς που χρησιμοποιήθηκε και συντάχτηκε η ψευδογλώσσα, 

για να υλοποιηθούν τα σενάρια διλημμάτων, πoυ τελικά επιλέχτηκαν. 
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Ένας από τoυς τομείς πoυ συντέλεσε θετικά η παρούσα διπλωματική εργασία, είναι η 

σημαντικότητα που διαδραματίζουν ο αρχηγός μιας ομάδας και ο υπεύθυνος έργου κυρίως 

στον τομέα του λογισμικού. Εντοπίσθηκαν και αναφέρθηκαν τα κυριότερα πρόβλημα με τα 

οποία έρχονται αντιμέτωποι οι δύο αυτοί ρόλοι και τα οποία οδηγούν σε διλήμματα τα οποία 

χρήζουν επίλυσης. Λόγω της δυσκολίας των επαγγελμάτων αυτών αλλά και της διαρκής 

επαφής με διαφορετικούς χαρακτήρες ανθρώπων τα προβλήματα που προκύπτουν στον 

εργασιακό χώρο είναι πολλά. 

 

Επίσης, μέσα από την αξιολόγηση που έγινε, με τη συμμετοχή 22 τελειόφοιτων και 

προπτυχιακοών φοιτητών του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του 

Πανεπιστημίου Πατρών, που τελικά έκαναν χρήση του παιχνιδιoύ και απάντησαν στα 

ερωτηματολόγια, η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, συντέλεσε στην εξαγωγή κάποιων 

αποτελεσμάτων. Εκτός από τα στατιστικά που προέκυψαν για τo δείγμα που πήρε μέρος στη 

μελέτη και τις απαντήσεις που πάρθηκαν στις ερωτήσεις που τέθηκαν υπό διερεύνηση από τη 

μελέτη, το σημαντικότερο συμπέρασμα όλων, ήταν ότι τo παιχνίδι πέτυχε το βασικότερό του 

στόχο, που δεν ήταν άλλος από το συνδυασμό της διασκέδασης και της γνώσης, όπως φαίνεται 

και στην αντίστοιχη ενότητα των αποτελεσμάτων. 

1.5 Διάρθρωση της Διπλωματικής Εργασίας 

Παρακάτω η δομή της ανά χείρας διπλωματικής εργασίας έχει ως εξής: στην Ενότητα 2 γίνεται 

η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, που είναι χωρισμένη στους ρόλους «Team Leader – Project 

Manager» και στα «Serious Games». Στην Ενότητα 3, γίνεται λόγoς για τα προβλήματα που 

εντοπίσθηκαν, τις βασικές αρχές αντιμετώπισης τους καθώς και τα σενάρια που τελικά 

επιλέχθηκαν για τη δημιoυργία της ιστορίας. Η Ενότητα 4, αφορά τη σχεδίαση του παιχνιδιού, 

ενώ η Ενότητα 5 περιέχει την παρουσίαση των τριών επεισοδίων της ιστορίας. Στην Ενότητα 

6, παρουσιάζονται τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη της χρήσης του 

παιχνιδιού, όπως επίσης και τα αποτελέσματα που εξήχθησαν. Η διπλωματική εργασία 

ολοκληρώνεται με την Ενότητα 7, όπου αναφέρονται τα βασικά συμπεράσματα από όλη την 

εργασία και οι μελλοντικές κατευθύνσεις με τις οποίες θα μπορούσε να επεκταθεί το παιχνίδι. 
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Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

2.1 Team Leader – Project Manager 

2.1.1 Εισαγωγή 

Η πρόοδος τη τεχνολογίας σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες απαιτήσεις του ανθρώπου 

για εργαλεία που θα βελτιώσουν το ζωτικό του επίπεδο έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια 

σε ραγδαία αύξηση των οργανισμών λογισμικού. Σύμφωνα με τους αριθμούς μάλιστα η 

αξία της παγκόσμιας αγοράς των εταιριών λογισμικού υπολογίζεται στα 3,8 

τρισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν 

περισσότερες από 100 χιλιάδες εταιρίες λογισμικού που απασχολούν σχεδόν 10.5 

εκατομμύρια εργαζομένους. Η πληθώρα τον ατόμων που απασχολούνται σε αυτό τον 

τομέα κρίνεται απαραίτητο να έχουν καθοδήγηση με σκοπό την αποτελεσματικότερη 

διεκπεραίωση των εργασιών [1]. 

Όπως προαναφέρθηκε η ανά χείρας διπλωματική εργασία πραγματεύεται δυο 

διαφορετικούς αλλά με πολλά κοινά ρόλους, τον ηγέτη/αρχηγό μιας ομάδας λογισμικού 

και το διευθυντή έργου μιας ομάδας λογισμικού. Με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη 

κατανόηση των αρμοδιοτήτων των δύο αυτών ρόλων καλούμαστε να διαχωρίσουμε τα δυο 

αυτά διαφορετικά επαγγέλματα. Για την ενδότερη κατανόηση των όρων αρχηγός ομάδας 

λογισμικού και διευθυντής έργου οφείλουμε να τους ορίσουμε. 
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2.1.2  Αρχηγός ομάδας   
 

Ο αρχηγός/ηγέτης μιας ομάδας είναι κάποιος που παρέχει καθοδήγηση, οδηγίες και ηγεσία 

σε μια ομάδα ατόμων με σκοπό την επίτευξη ενός βασικού αποτελέσματος ή μιας ομάδας 

ευθυγραμμισμένων αποτελεσμάτων . Ένας "ηγέτης ομάδας" είναι επίσης κάποιος που έχει 

την ικανότητα να οδηγεί την απόδοση σε μια ομάδα ανθρώπων. Οι ηγέτες των ομάδων 

χρησιμοποιούν την τεχνογνωσία τους, τους συναδέλφους τους, την επιρροή και τη 

δημιουργικότητά τους για να διαμορφώσουν μια αποτελεσματική ομάδα [2]. Παράλληλα 

όπως αναφέρουν και οι Zaccaro, Rittman και Marks «Οι περισσότερες ομάδες περιέχουν 

άτομα (ηγέτες) που είναι κυρίως υπεύθυνα για τον καθορισμό των στόχων της ομάδας, για 

την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της ομάδας και την επίτευξη των αποστολών. Αυτοί οι 

ρόλοι υπάρχουν ακόμα και σε αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες αν και η άσκηση των ηγετικών 

ρόλων σε αυτές τις ομάδες διαφέρει σημαντικά από παρόμοιους ρόλους σε πιο 

παραδοσιακές ομάδες. Ωστόσο, η επιτυχία του ηγέτη στον καθορισμό των οδηγιών ομάδας 

και στην οργάνωση της για μεγιστοποίηση της προόδου κατά μήκος όλων των 

κατευθύνσεων συμβάλλει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα της ομάδας.». Όπως 

καταλαβαίνουμε σε οποιαδήποτε ομάδα κρίνεται απαραίτητη, για την οργάνωση και την 

καθοδήγηση, η ύπαρξη κάποιου ηγέτη. 

Κατά αυτόν τον τρόπο και σε μία ομάδα λογισμικού η σωστή ηγεσία διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων. Οι Narasimhaiah Gorla και Yan Wah Lam 

αναφέρουν στο πλαίσιο συνεντεύξεων σε εργαζόμενους στο τομέα του λογισμικού:  «Η  άποψη 

ότι ο ηγέτης μιας ομάδας με σωστή διαχείριση των εργαζομένων επηρεάζει θετικά ένα έργο 

λογισμικού υποστηρίχθηκε σε μια δήλωση από έναν από τους προγραμματιστές σε μια ομάδα 

υψηλής απόδοσης. Ο προγραμματιστής αυτός σημείωσε πως η ανοιχτόμυαλη στάση του ηγέτη 

της ομάδας ενθάρρυνε τη συνεργασία και τη συμμετοχή στην ομάδα, και τον ώθησε να 

μοιραστεί τις ιδέες του από τη στιγμή που ο αρχηγός ήταν πρόθυμος να δεχθεί εποικοδομητικές 

ιδέες από τα μέλη της ομάδας» [3]. 

Όσον αφορά τις δεξιότητες τις αρετές και τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει ένας καλός 

ηγέτης μιας ομάδας, ο Aditya Singhal συνιδρυτής του Transtutors επισημαίνει τα παρακάτω 

[4]: 

➢ Να δημιουργεί σαφή, ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία 

➢ Δίκαιος και αμερόληπτος 

➢ Αρεστός από το σύνολο  

➢ Συγκεντρωμένος και καλός στο να αξιολογεί 

➢ Πηγή θετικότητας και ενθουσιασμού  

➢ Προσεκτικός και αποκριτικός 

➢ Eυέλικτος 

➢ Υπομονετικός και κατανοητικός 

➢ Δραστικός  

➢ Υπεύθυνος 

➢ Επεξηγηματικός 

➢ Δεκτικός 

➢ Οικείος  
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2.1.3 Υπέυθυνος εργου  
 

O υπεύθυνος έργου (project manager) είναι το άτομο που έχει τη γενική ευθύνη για τον επιτυχή 

σχεδιασμό και εκτέλεση ενός έργου. Αυτός ο τίτλος δεν χρησιμοποιείται μόνο στον τομέα του 

λογισμικού αλλά και στην κατασκευαστική βιομηχανία, την αρχιτεκτονική και σε  πολλά 

διαφορετικά επαγγέλματα που βασίζονται στην παραγωγή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. 

Ο διαχειριστής του έργου πρέπει να διαθέτει ένα συνδυασμό δεξιοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να ρωτά διεισδυτικά ερωτήματα, να ανιχνεύει τις 

ασαφείς υποθέσεις και να επιλύει διαπροσωπικές συγκρούσεις, καθώς και να έχει 

συστηματικότερες δεξιότητες διαχείρισης [5]. Παράλληλα  εκπληρώνει πολυάριθμους ρόλους 

για να πετύχει την ολοκλήρωση των έργων έχοντας τρείς περιορισμούς. Τον περιορισμό της 

εμβέλειας, του χρόνου και του προϋπολογισμού, με στόχο την κάλυψη των απαιτήσεων 

ποιότητας του έργου και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών. Για την ολοκλήρωση του 

έργου επιτυχώς, οι διαχειριστές έργων πρέπει να έχουν καλή κατανόηση του τρόπου εφαρμογής 

των εργαλείων και αποδοτικές τεχνικές διαχείρισης [6].  

Ένας γενικότερος ορισμός για το τι εκπροσωπεί ένας υπεύθυνος έργου δόθηκε από τον Paul 

O. Gaddis στο άρθρο THE PROJECT MANAGER: «Σε γενικές γραμμές, η επιχειρηματική 

δραστηριότητα του project manager είναι να δημιουργήσει ένα προϊόν - ένα κομμάτι υλικού 

προηγμένης τεχνολογίας. Το κύριο εργαλείο που είναι διαθέσιμο για αυτόν είναι το πνεύμα των 

ανθρώπων που είναι ειδικευμένοι πάνω σε διάφορους τομείς. Χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο 

σε όλες τις φάσεις της δημιουργίας του προϊόντος του, από την ιδέα στην αρχική δοκιμαστική 

λειτουργία και έπειτα στα στάδια της κατασκευής.». Η σημασία του άρθρου του Gaddis είναι 

τεράστια καθώς ήταν το πρώτο, και εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις πολύ λίγες εκδόσεις  

σε γνωστά περιοδικά διαχείρισης που συζητούν ρητά την τέχνη της διαχείρισης έργων.  

Πολλοί συγγραφείς φαίνεται να ανιχνεύουν τις πνευματικές ρίζες της διαχείρισης του έργου 

σε διάφορους τύπους τεχνικών σχεδιασμού, όπως CPM, PERT και άλλες παρόμοιες. Ωστόσο 

μια άποψη που ενστερνίζεται μεγάλο κομμάτι ειδικών επί του θέματος είναι ότι ο “πατέρας” 

της (μοντέρνας) διαχείρισης έργων είναι ο Henry Gantt, ο οποίος είναι εφευρέτης του 

διαγράμματος Gantt, το οποίο αποτελεί πρότυπο μοντέλο στο πρακτικό κομμάτι διαχείρισης 

έργων [7]. Παρ’ όλα αυτά η ύπαρξη μεγάλων έργων στην αρχαία εποχή αποτελεί 

χαρακτηριστικό παράδειγμα πως ο υπεύθυνος έργου υπήρχε, έστω και όχι με τη μοντέρνα 

έννοια, από πολύ παλαιότερα. Οι Φαραώ για παράδειγμα έχτισαν τις πυραμίδες της Αιγύπτου 

γύρω στο 2500 π.Χ. και μέχρι σήμερα δεν είμαστε σίγουροι για τον τρόπο με τον οποίο 

επιτεύχθηκε ένα τόσο μεγάλο έργο. Ωστόσο, τα αρχεία δείχνουν ότι υπήρχαν διευθυντές, 

ακόμα και τότε, που ήταν υπεύθυνοι για τη δημιουργία της Μεγάλης Πυραμίδας [8]. 

 

Βασικός στόχος του διαχειριστή έργου είναι η εξάλειψη των κινδύνων στην παραγωγή. Ο 

κίνδυνος προέρχεται κυρίως από την αβεβαιότητα και ο επιτυχημένος διαχειριστής του έργου 

είναι αυτός που επικεντρώνεται σε αυτόν ως το κύριο μέλημα. Τα περισσότερα από τα 

ζητήματα που επηρεάζουν ένα έργο προκύπτουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από τον κίνδυνο. 

Ένας καλός διαχειριστής έργου μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο, συχνά 
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ακολουθώντας μια πολιτική ανοικτής επικοινωνίας, διασφαλίζοντας ότι κάθε σημαντικός 

συμμετέχων έχει την ευκαιρία να εκφράσει τις απόψεις και τις ανησυχίες του. Συνάμα ο ρόλος 

του υπευθύνου έργου απαιτεί την ύπαρξή πολλών διαφορετικών χαρακτηριστικών και 

ικανοτήτων με σκοπό την όσο το δυνατών βέλτιστη επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν 

στον εργασιακό χώρο. Ο Duncan Haughey αναφέρει τις παρακάτω δραστηριότητες που 

οφείλει να εκτελεί ένας ικανός project manager [5]:   

 

 

➢ Σχεδιασμός και ορισμός του πεδίου εφαρμογής 

➢ Σχεδιασμός και ακολουθία δραστηριοτήτων 

➢ Διαχείριση πόρων 

➢ Ανάπτυξη Προγραμμάτων 

➢ Εκτίμηση χρόνου 

➢ Εκτίμηση κόστους 

➢  Ανάπτυξη προϋπολογισμού 

➢ Έλεγχος ποιότητας 

➢  Διαχείριση κινδύνων και ζητημάτων 

➢ Δημιουργία διαγραμμάτων και προγραμμάτων 

➢ Ανάλυση κινδύνου 

➢ Δημιουργία οφελών 

➢ Δυνατότητα επέκτασης, διαλειτουργικότητα και ανάλυση πιθανοτήτων 

➢ Ικανότητα τεκμηρίωσης 

➢ Ηγεσία της ομάδας 

➢ Στρατηγικός επηρεασμός 

➢ Επικοινωνία με τους πελάτες 
 

 

 

 

2.1.4 Διαφορές των δύο ρόλων  
 

Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του ηγέτη ομάδας και του υπεύθυνου έργου παρατηρούμε 

αρκετά στοιχεία τα οποία είναι κοινά. Το γεγονός αυτό συγχέει κάπως τα πράγματα άλλα είναι 

απολυτός λογικό αν συλλογιστούμε τη φύση των δύο ρόλων. Τόσο ο αρχηγός ομάδας όσο και 

ο υπεύθυνος έργου οφείλουν να έχουν ηγετική ικανότητα καθώς είναι υπεύθυνοι για τη 

διαχείριση μιας, μικρότερης ή μεγαλύτερης, ομάδας ανθρώπων. Τόσο η ηγεσία όσο και η 

διοίκηση περιλαμβάνουν επιρροή, συνεργασία και εργασία για την επίτευξη κοινών στόχων. 

Για την ενδότερη κατανόηση των δύο αυτών εννοιών κρίνεται απαραίτητη η αναφορά στις 

μεταξύ τους διαφορές. 

 

    Οι project managers είναι οι άνθρωποι στους οποίους έχει ανατεθεί το καθήκον διαχείρισης 
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και γενικά είναι υπεύθυνοι στο επιτυγχάνουν τους επιθυμητούς στόχους μέσω των βασικών 

λειτουργιών του σχεδιασμού του προϋπολογισμού, της οργάνωση και της κατάλληλης 

στελέχωσης, της επίλυσης προβλημάτων και του έλεγχου. Οι ηγέτες από την άλλη θέτουν την 

κατεύθυνση και την σωστή πορεία των ανθρώπων, την παρακίνηση και την εμπνευσιμότητα 

[9]. 

 

Το 1977, ο Abraham Zaleznik έγραψε το πρώτο ακαδημαϊκό άρθρο σχετικά με τη διαφορά 

μεταξύ ηγετών και διαχειριστών [10]. Ο Zaleznik ανέφερε ότι η κάθε οργάνωση χρειάζεται 

τόσο αποτελεσματικούς υπέυθυνους έργων όσο και αποτελεσματικούς ηγέτες για να επιτύχει 

τους στόχους της, αλλά ισχυρίζεται ότι οι διαχειριστές και οι ηγέτες έχουν διαφορετική 

συνεισφορά. Ενώ οι ηγέτες υποστηρίζουν την αλλαγή, νέες προσεγγίσεις, και να εργαστούν 

στο να κατανοήσουν τις πεποιθήσεις των ανθρώπων για να κερδίσουν τη δέσμευσή τους, οι 

υπεύθυνοι έργου υποστηρίζουν την σταθερότητα, ασκούν  εξουσία και εργάζονται για να 

επιτευχθούν οι στόχοι. Επομένως, η διαχείριση και η ηγεσία χρειάζονται διαφορετικούς τύπους 

ανθρώπων [11]. 

 

Τέλος οφείλεται να επισημανθεί η διαφορά που  έχουν οι δύο αυτοί ρόλοι στην ηγετική 

πυραμίδα μας εταιρίας. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα και στην Εικόνα 1 ένας υπεύθυνος έργου 

(MANAGERS) ανήκει σε υψηλότερη βαθμίδα σε σχέση με έναν αρχηγό ομάδας 

(SUPERVISORS). Απορία αυτού είναι και το γεγονός ότι ο αριθμός αρχηγών ομάδας είναι 

συνήθως μεγαλύτερος από αυτόν του διαχειριστή έργου. Κατά αυτόν τον τρόπο στις 

μεγαλύτερες εταιρίες λογισμικού στα οποίες τρέχουν ταυτόχρονα παραπάνω από ένα έργα 

υπάρχει ένας αρχηγός για κάθε ομάδα. Ο ρόλος του project manager είναι να επιβλέπει και να 

οργανώνει του αρχηγούς των ομάδων οι οποίοι με την σειρά τους οφείλουν να ενημερώνουν 

τον project manager. 

    Συνοπτικά, ενώ η διαχείριση και η ηγεσία μοιράζονται παρόμοιους ρόλους, είναι 

σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ αυτών των δύο λειτουργιών. Η κύρια αποστολή  

τόσο των ηγετών ομάδας όσο και των υπευθύνων έργου είναι να ελέγχουν και να επηρεάζουν 

άλλους ανθρώπους. Η πιο αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ των δύο ρόλων είναι η προσέγγισή 

τους για την επίτευξη των στόχων. Οι διαχειριστές ασκούν τον έλεγχό τους μέσω της επίσημης 

Εικόνα 1Ηγετική πυραμίδα εταιρίας λογισμικού 
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εξουσίας, ενώ οι ηγέτες  χρησιμοποιώντας όραμα και με εργαλείο το κίνητρο να προσπαθούν 

να εμπνεύσουν την ομάδα τους. Παρά τις διαφορές τους η ύπαρξή και των δύο ρόλων κρίνεται 

αναγκαία για την ορθή λειτουργεία. Η εξισορρόπηση του ρόλου τόσο της διοίκησης όσο και 

της ηγεσίας είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της οργάνωσης [11].  

2.2 Serious Games 

 

2.2.1 Ορισμός Serious Games 
 

Τα Serious Games αποτελούν πολύ σημαντικό κομμάτι της παρούσας διπλωματικής.  Για το 

λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο να δωθεί ένας ορισμός. Ενώ ένα εμπορικό παιχνίδι μπορεί πάντα 

να επικεντρωθεί στη δημιουργία περισσότερης διασκέδασης για τον παίκτη, ένα σοβαρό 

παιχνίδι πρέπει να εξασφαλίσει το διδακτικό του σκοπό [12]. Στόχος λοιπόν είναι η 

εξισορρόπηση της μεταφοράς γνώσεων στο κοινό δημιουργώντας παιχνίδια όσο το δυνατόν 

πιο ψυχαγωγικά. 

 

Παιχνίδια όπως αυτά επιτρέπουν τη διασκεδαστική εκπαίδευση σε διαφορετικούς 

τομείς[13]. Κατά αυτόν τον τρόπο οι κατηγορίες στις οποίες βασίζονται τα Serious Games 

ποικίλουν με χαρακτηριστικά παραδeίγματα αυτές των της ψυχολογίας, των πολιτιστικών 

επιστήμων, της επιστήμης των υπολογιστών, της κοινωνιολογίας και των παιδαγωγικών. 

 

Πρώτος ορισμός για τα Serious Games δόθηκε από τον Clark C. Abt, το 1975, στο βιβλίο 

του με τίτλο «Serious Games». Επιδείωξη του ήταν ο διαχωρισμός μεταξύ απλών παιχνιδιών 

και σοβαρών παιχνιδιών. Παράλληλα χρησιμοποίησε καινοτόμες προσεγγίσεις τυχερών 

παιχνιδιών για τη βελτίωση της εκπαίδευσης για τις φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, την 

επαγγελματική επιλογή και κατάρτιση και τον προγραμματισμό και την επίλυση προβλημάτων 

στην κυβέρνηση και τη βιομηχανία [14]. Συγκεκριμένα, στην εισαγωγή του βιβλίου του 

αναφέρει ότι «Τα παιχνίδια μπορούν να παίζονται με σοβαρότητα ή ανέμελα. Εμείς 

ενδιαφερόμαστε για τα εκπαιδευτικά παιχνίδια με την έννοια ότι αυτά τα παιχνίδια έχουν ένα 

σαφή και εκπαιδευτικό σκοπό και δεν πρόκειται να παιχτούν πρωταρχικά για ψυχαγωγία. Αυτό 

όμως, δεν σημαίνει ότι τα SGs δεν είναι, ή δεν θα έπρεπε να είναι, διασκεδαστικά.» [15].  

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσέγγιση του Michael Zyda το 2005 ο οποίος έδωσε μια 

ευρύτερη και γενικότερη έννοια στον όρο Serious Games. Σύμφωνα με αυτόν «Τα  Serious 

Games είναι ένας νοητικός διαγωνισμός που παίζεται με υπολογιστή με συγκεκριμένους 

κανόνες, που χρησιμοποιεί τη ψυχαγωγία, για περεταίρω κυβερνητική ή εταιρική κατάρτιση, 

εκπαίδευση, υγεία, δημόσια πολιτική και στρατηγικούς στόχους επικοινωνίας.» [16]. Κατά 

αυτόν τον τρόπο θέλησε να υποστηρίξει την άποψή του πως υπάρχουν SGs  τα οποία δεν έχουν 

ξεκάθαρα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Προς επίρρωση του λόγου του αναφέρει χαρακτηριστικά 

πως «Τα SGs έχουν κάτι περισσότερο από μονάχα ιστορία, τέχνη και λογισμικό. (… ) 
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Περιέχουν παιδαγωγία: δραστηριότητες που εκπαιδεύουν ή οδηγούν και ως εκ τούτου 

προσδίδουν γνώση ή δεξιότητα. Αυτό είναι που κάνει ένα παιχνίδι σοβαρό (serious).»[16]. 

Ο πιο χαρακτηριστικός ωστόσο ορισμός που μπορεί να δωθεί είναι αυτός που δίνεται από 

την ιστοσελίδα των Serious Games. Μέσω του Serious Games Initiative το 2002 δόθηκε η 

παρακάτω περιγραφή. «Η πρωτοβουλία των Serious Games επικεντρώνεται στη χρήση των 

παιχνιδιών για εξερεύνηση των προκλήσεων διαχείρισης και ηγεσίας που αντιμετωπίζει ο 

δημόσιος τομέας. Μέρος των στόχων τους είναι να συμβάλλουν στη δημιουργία παραγωγικών 

δεσμών μεταξύ της ηλεκτρονικής βιομηχανίας παιχνιδιών και της χρήσης παιχνιδιών στην 

εκπαίδευση, την κατάρτιση, την υγεία και το δημόσιο τομέα.». 

Πέρα από τους προαναφερθέντες ορισμούς για τα SGs υπάρχει μια πληθώρα διευκρινήσεων 

και περιγραφών για αυτά. Κάθε ένας από τους ορισμούς έχει και κάποια διαφορετική 

προσέγγιση  πάνω στο θέμα βασισμένη στη διαφορετική οπτική του αναλυτή. Ωστόσο σε όλες 

τις περιγραφές που δίνονται τηρείται πάντα ένα κοινός άξονας. Τα Serious Games είναι 

παιχνίδια που στοχεύουν στην εκμάθηση μέσω της διασκέδασης. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι 

που τα κάνει να διαφέρουν από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Κρίνεται αναγκαίο να τα διαχωρίσουμε 

από τα υπόλοιπα παιχνίδια αναφέροντας τι δεν αποτελεί ένα SG. Η πιο συνηθισμένη απάντηση, 

είναι αυτή που αφορά ένα παιχνίδι που σχεδιάστηκε αρχικά –ή ίσως και μόνο– για τη 

ψυχαγωγία των παικτών [17]. 

 

 

2.2.2 Serious Games από τη δεκαετία του 1940 εως το 2001 
 

Πρώτη  επίσημη εμφάνιση των SGs  γίνεται το 2002. Παρόλα αυτά η ύπαρξή παιχνιδιών 

φτιαγμένα για εκπαιδευτικούς σκοπούς προηγείται χρονολογικά κατά πολύ αν θεωρήσουμε ότι 

SG είναι οποιοδήποτε παιχνίδι ξεφεύγει από τα πλαίσια της διασκέδασης ως σκοπό. Με 

χρονολογική σειρά εμφάνισης[14], κάποια από τα θέματα που εξυπηρετήθηκαν σε αντίστοιχα 

παιχνίδια είναι: η εικονογράφηση επιστημονικών ερευνητικών μελετών, η εκπαίδευση 

επαγγελματιών (ή και στρατιωτικών όπως θα αναφερθεί παρακάτω) καθώς και η μετάδοση 

κάποιων μηνυμάτων, κατά κύριο λόγο κοινωνικών – ηθικών ή ακόμα και οικολογικών [18]. 

Προδρόμος των SGs θεωρούνται κατά πολλούς τα πρώτα ψηφιακά παιχνίδια, τα λεγόμενα 

video games. Η ύπαρξη αυτών ξεκινάει πριν από περίπου 40 χρόνια κάτι που επαληθεύει το 

γεγονός ότι τα SGs δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά το 2002. Ωστόσο παρά την αρχική ανοδική 

πορεία πωλήσεων των ψηφιακών παιχνιδιών, η προσθήκη εκπαιδευτικών σκοπών μείωσαν το 

ενδιαφέρον των χρηστών. Κρίθηκε λοιπόν αναγκαίο να δοθεί ένα ξεχωριστό όνομα στα 

παιχνίδια εκπαιδευτικού χαρακτήρα και να αποτελέσουν μια ξεχωριστή κατηγορία από τα 

παιχνίδια με στόχο αποκλειστικά την διασκέδαση, ώστε να ξανασυστηθούν στην αγορά, 

κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και ήταν πιο δημοφιλή [14][14]. 

 

Η πρώτη εμφάνιση των προγόνων αυτών των SGs, εικάζεται ότι λαμβάνει χώρα στην 

Αγγλία με την εμφάνιση των πρώτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κατά την περίοδο αυτή 

διάφορες επιστημονικές ομάδες προσπάθησαν να αναπτύξουν παιχνίδια για υπολογιστές, με 
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απώτερο σκοπό την έρευνα της επιστήμης των υπολογιστών και συγκεκριμένα την έρευνα που 

αφορά το κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης [19]. 

 

Η συνέχεια των SGs βασίζεται κυρίως στα πολεμικά παιχνίδια. Πιο συγκεκριμένα κατά την 

διάρκεια του Ψυχρού πολέμου 1947 έως 1991 οι Ηνωμένες Πολιτείες πρωταγωνίστησαν στην 

ανάπτυξη τέτοιου είδους παιχνιδιών καθώς οι επενδύσεις πάνω στους υπολογιστές αυξήθηκαν 

με αλματώδης ρυθμούς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν SGs που στόχευαν κυρίως 

στην εκπαίδευση των στρατιωτών πάνω σε θέματα πολέμου γνωστά και ως «War Games». Το 

1961 η ομάδα του Clark Abt, ανέπτυξε για τους ίδιους σκοπούς, μια εξομοίωση με όνομα Cold-

War. 

 

Στο ίδιο μήκος κύματος η RAC (Research Analysis Corporation), το 1956, δημιούργησε μια 

σειρά από παιχνίδια με παρόμοιο περιεχόμενο και επιδιώξεις με τα παιχνίδια που μόλις 

αναφέρθηκαν, που αφορούσαν όμως, του απλούς πολίτες. Τα παιχνίδια αυτά δεν διατέθηκαν 

ποτέ δημόσια και για αυτό οι πληροφορίες πανω σε αυτό το κομμάτι είναι περιορισμένες. 

Ωστόσο υπάρχουν ισχυρισμοί ότι τα παιχνίδια αυτά αποτέλεσαν το βασικό ‘πρόγονο’ ων 

πρώτων video games με στρατιωτικό περιεχόμενο, που έκαναν την εμφάνισή τους τη δεκαετία 

του ’80[20]. 

 

Η θεματολογία των SGs πριν από την επίσημη ορολογία τους το 2002 ποικίλει. Σύμφωνα 

με έρευνες οι κατηγορίες που μπορούν να διακριθούν είναι: η εκπαίδευση, βοηθώντας 

δασκάλους να χρησιμοποιήσουν υπολογιστές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, η υγεία, 

δείχνοντας στα παιδιά πως θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας όπως ο 

διαβήτης, η άμυνα, που χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα από το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς, η τέχνη, προωθώντας την πολιτιστική κουλτούρα, η θρησκεία και 

τέλος η διαφήμιση. Όσον αφορά ειδικά τη διαφήμιση, αξίζει να αναφερθεί ότι δημιουργήθηκε 

ένα παιχνίδι για το τμήμα πωλήσεων της Coca-Cola, έτσι ώστε οι εργαζόμενοί της να 

αποκτήσουν κίνητρα για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα απέναντι στην Pepsi, που αποτελεί 

μέχρι και σήμερα το μεγαλύτερο ανταγωνιστή της[14]. Η Pepsi σαν απάντηση και έχοντας 

ακριβώς τον ίδιο στόχο για τους εργαζόμενους της το  1983 δημιούργησε το Pepsi Invaders για 

την παιχνιδομηχανή Atari [21] (Εικόνα 2). 

Εικόνα 2 Pepsi Invaders 
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Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία  αξίζει να παρατηρηθεί το εξής. Από τα 953 παιχνίδια που 

μπορούν να θεωρηθούν προγονοί των SGs το 65,8% των παιχνιδιών σχεδιάστηκε για την 

εκπαίδευση, το 10.7% για τη διαφήμιση, ενώ το 8.1% σχεδιάστηκε για την οικολογία. Στις 

μέρες μας τα πράγματα είναι διαφορετικά καθώς το ποσοστό της διαφήμισης να έχει ανέβει 

στο 30.6%, ενώ μόνο το 27.5% των SGs έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα [14] κάτι που μας 

οδηγεί στο συμπέρμασμα ότι μετα το 2002 και την επίσημη εμφάνηση των SGs υπήρξαν 

αλλαγες σε σχέση με το παρελθόν. 

 

 

2.2.3 Serious Games από το 2002 μέχρι σήμερα 
 

Όπως ήταν αναμενόμενο η ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας μετά τα τέλη του 20ου αιώνα και 

το γεγονός ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής έγινε πιο προ βάσιμος από όλους οδήγησε και στην 

ανάπτυξη των SGs. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται και σε σχετικές έρευνες. 

 

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία της IDATE, οργάνωση της Ευρώπης σχετικά με τη 

ψηφιακή οικονομία, εκτιμήθηκε ότι το 2012 η τρέχουσα παγκόσμια αγορά των SGs, ανέρχεται 

στα 2.35 δις. €[22], με μία εκθετική ανάπτυξη σε σχέση με το χρόνο, την τελευταία δεκαετία. 

Αυτή η νέα ‘μόδα’ των SGs έκανε τους ερευνητές να εξετάσουν το φαινόμενο με έρευνες και 

αναλύσεις καθώς και με την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας[18]. Αποδείχθηκε 

έτσι, ότι τα SGs είναι «ένα αποτελεσματικό περιβάλλον εκμάθησης γιατί τα παιχνίδια 

προκαλούν και υποστηρίζουν τους παίκτες να προσεγγίσουν, να εξερευνήσουν και να 

ξεπεράσουν προβλήματα.»[23]. 

 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τομέων στους οποίους  αύξηση του αριθμού των SGs με την 

πάροδο του χρόνου απεικονίζεται καλύτερα είναι ο τομέας της έρευνας και ο τομέας της 

βιομηχανίας. Σύμφωνα με δεδομένα των ACM Digital Library και IEEE Xplore η ανάπτυξη 

των SGs κυρίως από το 2000 και μετά είναι εκθετική όπως οπτικοποιούνται και στις παρακάτω 

εικόνες[24][23]. 

 

 

Εικόνα 3  Η ανάπτυξη των SGs στη βιομηχανία  
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Μέσα από όλες τις έρευνες προκύπτει ωστόσο μια εύλογη ερώτηση. Ποιο είναι το 

μέλλον των Serious Games; Σύμφωνα με τον αναλυτή της ICT & Media at AMR, Kalyani 

Sonawane «Η αγορά των σοβαρών παιγνίων βρίσκεται στη φάση ανάπτυξής της και 

αναμένεται να αυξηθεί κατά 19,2% κατά την περίοδο πρόβλεψης. Οι επιχειρήσεις 

επικεντρώνονται περισσότερο στα προγράμματα αφοσίωσης των εργαζομένων και στην 

κατάρτιση και την ανάπτυξη τους με αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. 

Περαιτέρω, η υψηλή διείσδυση στο Διαδίκτυο, ο μεγάλος αριθμός πληθυσμών με online 

παρουσία και τα οφέλη από τα σοβαρά παιχνίδια μάθησης αναμένεται να οδηγήσουν την 

ανάπτυξη στον τομέα της εκπαίδευσης.»[25]. 

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό το τομές των SGs βρίσκει έφορο έδαφος στο μέλλον 

και πρόκειται να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι η 

παγκόσμια αγορά σοβαρών παιγνίων που εκτιμήθηκε σε 2,731 εκατομμύρια δολάρια το 

2016 προβλέπεται να φτάσει τα 9.167 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2023. Ο τομέας των 

καταναλωτών αναμένεται λοιπόν να αυξηθεί στο υψηλότερο ποσοστό κατά την περίοδο 

πρόβλεψης. Ο Kalyani Sonawane τονίζει παράλληλα πως οι κυριότεροι παράγοντες που 

οδηγούν στην ανάπτυξη της αγοράς είναι η αυξημένη ανάγκη εκπαίδευση των χρηστών 

των επιχειρήσεων, σε παιχνιδιών που βασίζονται σε κινητά και η βελτίωσης των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ωστόσο επισημαίνει πως ακατάλληλος σχεδιασμός 

παιχνιδιών και η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τα σοβαρά παιχνίδια εμποδίζουν την 

ανάπτυξη της αγοράς. Η μεγάλης κλίμακας ψηφιοποίηση και η εμφάνιση κοινωνικών 

δικτύων ανοίγουν νέες ευκαιρίες στην αγορά. 

Οι βασικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια βιομηχανία σοβαρού 

παιχνιδιού είναι οι εταιρείες BreakAway, Ltd., Digital Design, Inc., DIGINEXT, IBM 

Corporation, Intuition, Learning Nexus Ltd, Nintendo Co., Ltd., Promotion Software 

GmbH, Revelian και Tata Interactive Systems . Οι εταιρίες αυτές έχουν επεκτείνει την 

παρουσία τους στην αγορά υιοθετώντας διάφορες επιχειρηματικές στρατηγικές όπως η 

γεωγραφική επέκταση, η ανάπτυξη προϊόντων, η στρατηγική συμμαχία και η 

συνεργασία[25]. 

 

Εικόνα 4  Η ανάπτυξη των SGs στον ερευνητικό κλάδο βασισμένη σε αρχεία των ACM Digital 
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2.2.4 Κατηγοριοποίηση SGs 
 

Τα SGs όπως προαναφέρθηκε έχουν ως βασικό στόχο την ισορροπία μεταξύ διασκέδασης 

που προσφέρουν και της εκπαίδευσης του χρήστη. Η εφαρμογή των SGs στις μέρες μας 

είναι πολύ μεγάλη λόγο και της πληθώρας των παιχνιδιών που υπάρχουν και στοχεύουν 

στη διαδραστική εκμάθηση. Απορία του μεγάλου αριθμού παιχνιδιών είναι και η αφθονία 

που παρουσιάζει η θεματολογία των παιχνιδιών αυτών, αφθονία που ωστόσο κάνει πιο 

δύσκολο να δημιουργηθούν σαφές κατηγορίες. Μερικά ενδεικτικά θέματα στα οποία 

στηρίζονται τα SGs είναι η πολιτιστική κληρονομιά, η υγεία, η διδασκαλία και η κοινωνική 

ευαισθητοποίηση. 

Για την καλύτερη κατηγοριοποίηση των SGs οι Michael και Chen δημιούργησαν μία 

κατηγοριοποίηση βασισμένοι στο κοινό που στοχεύουν τα SGs. Όπως είναι λογικό ο τρόπος 

αυτός κατηγοριοποίησης είναι εν μέρει συνδεδεμένος με τη θεματολογία. Ενδεικτικές 

κατηγορίες είναι ο στρατός, η κυβέρνηση, η εκπαίδευση, εταιρικά θέματα, η υγεία, η πολιτική, 

η θρησκεία και η τέχνη, οι οποίες με τη σειρά τους έχουν τις δικές τους υποκατηγορίες. Η T. 

Susi κατηγοριοποίησε τα SGs διαφορετικά. Εκείνη βασίστηκε στον τομέα της υγείας με θέματα 

όπως η ιατρική, η θεραπεία και η βιο-ανάδραση[26].  

Μια άλλη προσέγγιση δόθηκε από τους Sawyer και Smith οι οποίοι παρουσίασαν μια 

ταξινόμηση στοχεύοντας στην κάλυψη όλου του φάσματος θεμάτων των SGs. Η ταξινόμηση 

αυτή στηριζόταν σε δύο βασικούς πυλώνες: από τη μία πλευρά, στο θέμα του παιχνιδιού και 

από την άλλη, στον πραγματικό σκοπό του παιχνιδιού. Τέλος, οι Ratan και Ritterfeld 

προσέγγισαν το θέμα της ταξινόμησης χρησιμοποιώντας τέσσερις διαφορετικές διαστάσεις: το 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τις βασικές αρχές εκμάθησης, την ηλικία του κοινού που στοχεύει 

το SG και την εκάστοτε πλατφόρμα που χρησιμοποιείται. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 

αποτελέσματα αυτά, ήταν απόρροια από έρευνα 612 παιχνιδιών[18]. 

Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των Ratan και Ritterfeld η ηλικιακή διάσταση περιέχει 4 

υποκατηγορίες: την προσχολική ηλικία, την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα. Για ευνόητους λόγους, το 39% των παιχνιδιών 

αναφέρονται στις δύο πρώτες υποκατηγορίες. Οι βασικές αρχές εκμάθησης, χωρίζονται με τη 

σειρά τους, σε τέσσερα στάδια. Αρχικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, με το 48% των παιχνιδιών 

να επιδιώκουν πρώτα αυτό, στην απόκτηση γνώσης, στην επίλυση προβλημάτων ή στην 

επίλυση κοινωνικών ζητημάτων. Η πλατφόρμα που καταλαμβάνει την κυρίαρχη θέση, με το 

εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό του 90%, είναι οι προσωπικοί υπολογιστές. Προφανώς, ο στόχος 

αυτής της ταξινόμησης είναι η κάλυψη όλων των SGs, η οποία επιτυγχάνεται σε ένα μεγάλο 

βαθμό. Παρόλα αυτά πολλές φορές, μερικές κατηγορίες συγχέονται μεταξύ τους λόγω του 

έντονα κοινού περιεχομένου[18].  

Προφανώς η πιο διαδεδομένη ταξινόμηση είναι αύτη της ιστοσελίδας των SGs1 και 

αποτελεί σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο, χωρίζοντας τα παιχνίδια σε κατηγορίες 

ανάλογα με το αν είναι: κλασσικά παιχνίδια (με στόχο τη διασκέδαση) ή παιχνίδια που για να 

επιτευχθεί ο στόχος πρέπει να ακολουθηθούν κανόνες, παιχνίδια με διαφορετικούς στόχους 

                                                           
1 http://serious.gameclassification.com/ 
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(εκπαίδευση, πληροφόρηση, μετάδοση κάποιου μηνύματος ή ακόμα και αφήγηση μιας 

ιστορίας), παιχνίδια με διαφορετικό κοινό αγοράς (ο ψυχαγωγικός κλάδος, η πολιτεία, η 

κυβέρνηση, ο στρατός, η υγεία, η εκπαίδευση, εταιρείες, η θρησκεία, ο πολιτισμός και η τέχνη, 

η οικολογία, η πολιτική, η φιλανθρωπία, τα Μ.Μ.Ε, οι διαφημίσεις, η επιστημονική κοινότητα) 

και τέλος το κοινό στο οποίο απευθύνονται (επαγγελματίες, φοιτητές κ.τ.λ.). Η 

κατηγοριοποίηση αυτή φαίνεται και στην Εικόνα 5 [24]. 

 

 

 

2.2.5 SGs και εκπαίδευση 
 

Η εκπαίδευση και τo παιχνίδι, είναι δύo έννοιες αντικρουόμενες στo μυαλό των ανθρώπων. 

Σύμφωνα με το Mitgutsch [28] «ενώ η εκμάθηση είναι συνήθως συνυφασμένη με λέξεις όπως 

η δουλειά, η προσπάθεια και η συγκέντρωση, το παιχνίδι σχετίζεται με λέξεις όπως η 

ελευθερία, η χαρά και η διασκέδαση». Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι οι χρήστες μπορούσαν να 

βλέπουν τα αποτελέσματα των πράξεων τους και να έχουν τον έλεγχο σε αυτές, τους έδωσε 

κίνητρα για περισσότερη αλληλεπίδραση με τα παιχνίδια αυτά. Σύμφωνα με το Rieber [29], τα 

κίνητρα για να παίξει κανείς ένα παιχνίδι, είναι παρόμοια με αυτά που πρέπει να έχει ένα 

κατάλληλα μαθησιακό περιβάλλον, όπως δηλαδή η πρόκληση, η περιέργεια, η φαντασία και ο 

έλεγχoς. Ακόμα, μία έρευνα των Cordοva και Lepper [30], έδειξε ότι η δυνατότητα 

προσαρμογής και επιλογής που διαθέτουν τα παιχνίδια δρουν θετικά στo ένστικτo ενός 

εκπαιδευόμενου και το δεσμεύoυν στη διαδικασία μάθησης. Έτσι, αυτές οι δύο παράλληλες 

ευθείες – η μάθηση και το παιχνίδι – που φαινομενικά φαίνεται ότι δεν τέμνονται πουθενά, όχι 

Εικόνα 5 Ενδεικτική ταξινόμηση SGs 
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μόνο έχουν κoινά χαρακτηριστικά, αλλά ταυτόχρoνα τα παιχνίδια δρoυν ως εργαλεία και 

περιβάλλoντα μάθησης καθιστώντας την εκπαίδευση αναγκαία για την επίτευξη του στόχoυ 

του παιχνιδιού. 

 

Όπως προαναφέρθηκε ο συνδυασμός διασκέδασης και εκπαίδευσης είναι ο κύριος στόχος 

των SGs. Σύμφωνα με τους Squire και Jenkins [31], η ιδανική μίξη αυτών των δύο καλείται 

«sweet spot». Οι λόγοι που μπορεί ένα παιχνίδι να καταφέρει να εναρμονίσει αυτούς τους δύο 

σκοπούς είναι αρκετοί. Αρχικά, το συναίσθημα της πρόκλησης είναι αυτό που κατά κύριο λόγο 

ωθεί τον παίκτη να αφιερώσει τον απαιτούμενο χρόνο, βοηθώντας τον να αποκτήσει εμπειρία 

και τελικά να μάθει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Επίσης, το περιβάλλον τις περισσότερες 

φορές αντικατοπτρίζει στο μέγιστο δυνατό την πραγματικότητα, με αποτέλεσμα ο παίκτης να 

έρχεται σε επαφή με ρεαλιστικές καταστάσεις όπου η δυνατότητα επιλογής της εκάστοτε 

‘στρατηγικής’ θα το φέρει αντιμέτωπο με νέα αποτελέσματα και δεδομένα. Ο σχεδιασμός των 

SGs βασίζεται αρχικά, σε ένα θεωρητικό υπόβαθρο γνώσεων που μέσω της εξερεύνησης και 

της εμπειρίας του παίκτη, δημιουργείται τελικά η γνώση. Η διαδικασία της μάθησης είναι μια 

σύνθετη δραστηριότητα και ως εκ τούτου η χρήση των SGs θα μπορούσε να αποτελέσει ένα 

ιδανικό εργαλείο τόσο για τους μαθητές όσο και για το έργο των δασκάλων.  

 

Συνοψίζοντας, είναι γεγονός ότι τα SGs, ανάλογα με το είδoς τoυς και τo εκπαιδευτικό 

περιεχόμενό τoυς, αφoρούν όλα τα στάδια της μαθησιακής σταδιοδρομίας. Ξεκινούν από την 

προσχολική ηλικία, με παιχνίδια που αφορούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων και βασικών γνώσεων 

και φτάνουν μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με βασικούς άξονες τις διάφορες επιστήμες. 

Στόχος τους είναι η διασκέδαση σε συνδυασμό με τη γνώση. Η ποικιλία τους ανάλογα με τους 

σκοπούς μάθησης που εξυπηρετούν, είναι αρκετά μεγάλη. Οι προτάσεις για την καλύτερη 

χρήση τους στην εκπαίδευση, όχι μόνο προκαλεί ενδιαφέρον, αλλά ταυτόχρονα έχει 

κινητοποιήσει επιστήμoνες και ερευνητές για τον καλύτερo συνδυασμό αυτών των δύo. 

Αναμφίβoλα αποτελoύν εργαλείο μάθησης, ωστόσο αυτό που θα μπορούσαμε να 

συμπεράνουμε διαβάζοντας τα παραπάνω, είναι ότι μελλοντικές έρευνες και μελέτες θα πρέπει 

να διεξαχθούν, με σκοπό η μάθηση και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο να περιέχεται με τέτοιο 

τρόπο στο παιχνίδι που να είναι δύσκολο για το χρήστη να το διαχωρίσει από τη βασική 

λειτουργία του SG, που δεν είναι άλλη από τη διασκέδαση. 
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Εικόνα 6 Η σχέση μεταξύ των SGs και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών εργαλείων[32] 
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3  
Επιλογή θεματολογίας παιχνιδιού 

3.1 Εισαγωγή 

Όπως και σε κάθε εργασία έτσι και στον τομέα του λογισμικού πολλά είναι τα προβλήματα 

που μπορούν να προκύψουν. Ο σκοπός ενός διαχειριστή έργου και ενός αρχηγού σε μια ομάδα 

λογισμικού είναι να διασφαλίσει ότι γίνεται σωστά ο χειρισμός δύσκολων εργασιών και ότι 

επιτυγχάνονται θετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορούν να 

επηρεάσουν την επίτευξη αυτού του στόχου, και οφείλονται τόσο εσωτερικούς όσο και σε 

εξωτερικούς παράγοντες.  

 

Πολλοί ερευνητές συγκέντρωσαν τις προσπάθειές τους για να καθορίσουν τους παράγοντες 

που οδηγούν στην επιτυχία του έργου σε παγκόσμιο επίπεδο. Την τελευταία δεκαετία, 

συζητήθηκε έντονα το θέμα αυτό με σκοπό την αποκωδικοποίηση του και μετατράπηκε σε 

παγκόσμιο ζήτημα, αλλά πολύ λίγοι ερευνητές οδηγήθηκαν σε αποτελέσματα αναφορικά με το 

σημείο “πόνου” της διαχείρισης έργου. 

 

Σύμφωνα με έρευνες μόνο το 2,5% των εταιρειών ολοκληρώνουν με απόλυτη επιτυχία τα 

έργα τους. Οι αριθμοί αυτή αν κανείς αναλογιστεί το πλήθος των projects που τρέχουν . Η 

διαχείριση έργων δεν είναι λιγότερο από τη λειτουργία μιας μικρής πόλης. Μια ομάδα 

λογισμικού κρίνεται απαραίτητο να μεριμνήσει για τους πόρους, τις προθεσμίες, να 

διαχειριστείτε τον προϋπολογισμό, να διασφαλίσετε την κατάλληλη επικοινωνία, να 

προβλέψετε πιθανούς κινδύνους. 

 

Έχει παρατηρηθεί ότι όταν ένα έργο αρχίζει ως “καθαρό” έργο, η στρατηγική προσέγγισης 

της διεκπεραίωσης του αλλάζει κατά τη διάρκεια των εργασιών [34]. Για να γίνουμε πιο 

συγκεκριμένοι με την έναρξη των εργασιών πολλά είναι τα πράγματα που μπορεί να αλλάξουν 

και να παρεκκλίνουν από τους αρχικούς στόχους.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ομάδα εκτελεί 
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εργασίες εκτός από οδηγίες ή δημιουργούνται ερωτήματα που δεν μοιράζονται τα μέλη της 

ομάδας με τη διαχείριση του έργου μέχρι και μετά την εμφάνισή των αποτελεσμάτων τους. 

 

Με μια ενδότερη ματιά στο ρόλο του ηγέτη και του υπευθύνου έργου μιας ομάδας 

λογισμικού εντοπίστηκαν διαφορά στα προβλήματα που ο καθένας από αυτούς αντιμετωπίζει. 

Η παρατήρηση αυτή έγκειται στο γεγονός των διαφορετικών υποχρεώσεων που έχουνε καθώς 

επίσης και στη θέση τους μέσα σε μια εταιρία λογισμικού. Παράλληλα η αλληλεπίδραση του 

καθενός είναι διαφορετική αλλά και η προσέγγιση που έχουν στους συναδέλφους τους όσον 

αφορά θέματα του έργου παρουσιάζει μεγάλη αντίθεση.  Κρίνεται για αυτό το λόγο αναγκαία 

η ξεχωριστή ανάλυση όσον αφορά τα θέματα που μπορεί να οδηγήσουν κάθε ένα από τα δύο 

επαγγέλματα σε αδιέξοδο. 

 

Ο αρχηγός μιας ομάδας λογισμικού είναι αυτός έχει την μεγαλύτερη επαφή με τους 

προγραμματιστές (programmers) είτε αυτοί είναι νέοι στην εκάστοτε εταιρία ή στη θέση αυτή 

(junior programmers) είτε όχι (senior programmers). Η επαφή αυτή έχει δύο αποτελέσματα. 

Πρώτον η προσέγγιση του στους προγραμματιστές είναι πιο άμεση. Δεύτερον οι αρχηγοί των 

ομάδων είναι περισσότερο υπεύθυνοι για την ομαλή και σωστή λειτουργία της ομάδας τους. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οποιοδήποτε πιθανό πρόβλημα δημιουργηθεί εντός της ομάδας να 

είναι οι πρώτοι που θα το αντιμετωπίσουν. Οι προγραμματιστές σε μια επικείμενη δυσκολία, 

τριβή ή διαμάχη απευθύνονται πρώτα στον αρχηγό της ομάδας για επίλυση της. Παράλληλα 

οφείλει να αναγνωρίζει το μέγεθος ενός προβλήματος και μέσω της αποτελεσματικής 

επικοινωνίας με τον υπεύθυνο έργου να αντιλαμβάνεται πότε  πρέπει να απευθυνθεί σε αυτόν 

για βοήθεια. 

 

Από την μεριά του ο υπεύθυνος έργου μιας ομάδας λογισμικού έχει και αυτός πολλές 

υποχρεώσεις και ευθύνες. Η δουλειά του είναι να εξισορροπήσει τα διάφορα στοιχεία ενός 

πολύπλοκου έργου. Η ενσωμάτωσή τους στην προοπτική και η διαχείριση απροσδόκητων 

εμποδίων συγκαταλέγονται στα θέματα που αντιμετωπίζει ένας διαχειριστής έργου στην 

καθημερινή του συνάντηση με την ομάδα και άλλους ενδιαφερόμενους. Παράλληλα βασική 

του υποχρέωση είναι ο συντονισμός και η οργάνωση των αρχηγών των ομάδων της εταιρίας. 

Η επίτευξη αυτού το στόχου οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας. Συνάμα ο υπεύθυνος 

έργου είναι αρμόδιος για την δημιουργία της στρατηγικής με την οποία προσεγγίζει η ομάδα 

ένα project καθώς και των τεχνικών που ακολουθούνται. Προφανώς λόγο της ανώτερης θέσης 

που καταλαμβάνει στην ηγετική πυραμίδα σε σχέση με τους αρχηγούς των ομάδων, ο ρόλος 

του περιλαμβάνει και συχνότερη επικοινωνία τόσο με τους πελάτες όσο και με τα ανώτερα 

στελέχη.  

 

Για την ενδότερη κατανόηση των ευθυνών και των πιθανών προβλημάτων που μπορεί να 

προκύψουν στον εκάστοτε αρχηγό μιας ομάδας λογισμικού και στον υπεύθυνο έργου 

παρακάτω επισημαίνονται τα προβλήματα που επιλέχθηκαν στον παιχνίδι που δημιουργήθηκε. 
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3.2 Προβλήματα που επιλέχθηκαν 

 

Ένας από τους βασικούς στόχους αυτής της διπλωματικής εργασίας, ήταν η ανάπτυξη κώδικα 

για την υλοποίηση ενός SG. Το εκπαιδευτικό μέρος του συγκεκριμένου SG, όπως έχει ήδη 

ειπωθεί, αφορά θέματα και προβλήματα που είναι πιθανό ένας μηχανικός λογισμικού να 

συναντήσει είτε ως αρχηγός μιας ομάδας λογισμικού είτε ως υπεύθυνων έργου.  

 

Τα περιστατικά που εξελίσσονται στην ιστορία του παιχνιδιού είναι παρμένα από την 

καθημερινότητα σε μια εταιρία λογισμικού. Τα περιστατικά αυτά είναι αρκετά σε αριθμό. Για 

τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής και τους περιορισμούς που υπήρξαν στη συγγραφή 

του κώδικα, επιλέχθηκαν και υλοποιήθηκαν μερικά από αυτά. 

 

Στο παιχνίδι ο χρήστης αρχικά δοκιμάζεται στο ρόλο του αρχηγού μιας ομάδας λογισμικού 

και στη συνέχεια ως υπεύθυνος έργου. Για αυτό το λόγο και η παρουσίαση τις θεματολογία 

που ακολουθεί ξεκινά από τον ένα ρόλο και συνεχίζει στον επόμενο. Παράλληλα λόγο της 

φύσης του παιχνιδιού τα περιστατικά αποτελούν διλλήματα για το χρήστη καθώς έχει τη 

δυνατότητα επιλογής αναμεσά σε κάποιες απαντήσεις μέσα στην οποίες συγκαταλέγεται και η 

λύση του εκάστοτε προβλήματος 

 

Το πρώτο δίλλημα που θίχτηκε μέσω του παιχνιδιού, ήταν αυτό της των διαγραμμάτων. Τα 

διαγράμματα διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην οργάνωση.  Τα μεγάλα έργα 

χαρακτηρίζονται από την πολυπλοκότητα της κατασκευής ενός σχεδίου ή του 

προγραμματισμού του έργου σε ξεχωριστά στάδια εργασίας. Η ύπαρξη πληθώρας 

διαγραμμάτων αποδεικνύει το γεγονός ότι βοηθούν σε διάφορους τομείς και φάσεις της 

παραγωγής προϊόντων. Στην ανά χείρας διπλωματική εργασία προτιμήσαμε να 

επικεντρωθούμε στα ίσως πιο διαδεδομένα και χρήσιμα διαγράμματα που χρησιμεύουν ως 

εργαλεία στον έλεγχο παραγωγής τα διαγράμματα Pert και Gantt. 

 

Tα δύο αυτά γραφήματα βοηθούν στο σχεδιασμό και συντονίζουν όλα τα απαραίτητα 

βήματα για την ολοκλήρωση του έργου - από την προετοιμασία του χρονοδιαγράμματος μέχρι 

την κατανομή των πόρων. Τόσο το γράφημα PERT όσο και το Gantt παρέχουν το πλεονέκτημα 

της παρακολούθησης των εργασιών και της ολοκλήρωσης του στόχου. Ομοίως - και ίσως το 

πιο σημαντικό - και τα δύο γραφήματα βοηθούν τους διαχειριστές να σχεδιάσουν όλα τα 

καθήκοντα που πρέπει να ολοκληρωθούν και παράλληλα καθαρή εικόνα για τους τομείς που 

χρειάζονται βελτίωση.  

 

Παρακάτω δίνεται μία απεικόνιση και των δύο διαγραμμάτων (Eικόνα 7) [35]. 
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Για να καταλάβουμε καλύτερα τη λειτουργία των διαγραμμάτων αρκεί να αναφέρουμε τη 

δομή τους. Ένα διάγραμμα Gantt κατασκευάζεται με έναν οριζόντιο άξονα που 

αντιπροσωπεύει τη συνολική χρονική έκταση του έργου, που χωρίζεται σε διαστήματα (π.χ., 

ημέρες, εβδομάδες, ή μήνες) και ένα κάθετο άξονα που αντιπροσωπεύει τις εργασίες που 

απαρτίζουν το έργο [36].  Ένα διάγραμμα PERT παρουσιάζει μια γραφική απεικόνιση ενός 

έργου ως διάγραμμα δικτύου που αποτελείται από αριθμημένους κόμβους (είτε κύκλους είτε 

ορθογώνια) που αντιπροσωπεύουν συμβάντα ή ορόσημα στο έργο. Αυτά τα ορόσημα 

συνδέονται με κατευθυντήριες γραμμές και αντιπροσωπεύουν εργασίες στο συνολικό έργο. Η 

κατεύθυνση των βέλων στις γραμμές υποδεικνύει την ακολουθία των εργασιών [16]. 

 

Βασικό θέμα που προκύπτει σε όλες της εταιρίες και γενικά σε οργανισμούς στις οποίες 

απασχολούνται ομάδες ανθρώπων είναι η σύγκρουση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων. Ο αρχηγός 

μιας ομάδας είναι ο πρώτος άνθρωπος σε μία εταιρία ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει μια 

διαμάχη μεταξύ των μελών. Ο τρόπος που ένα άτομο διαχειρίζεται τις συγκρούσεις 

παρακινείται από δύο υποκείμενα κίνητρα: την ανησυχία για τον εαυτό του και την ανησυχία 

του για τους άλλους. Η πρώτη διάσταση εξηγεί το βαθμό (υψηλός ή χαμηλός) στον οποίο ένα 

άτομο επιχειρεί να ικανοποιήσει τις ανησυχίες του. Η δεύτερη διάσταση εξηγεί το βαθμό 

(υψηλό ή χαμηλό) στο οποίο ένα άτομο επιδιώκει να ικανοποιήσει τις ανησυχίες των άλλων 

[37]. Κατά αυτό τον τρόπο ο αρχηγός ομάδας οφείλει να αποφασίζει σκεπτόμενος το καλό της 

ομάδας αλλά κυρίως να παίρνει όσο το δυνατόν την πιο σωστή απόφαση σε μια σύγκρουση.  

 

Παρόλα αυτά σε ορισμένες περιπτώσεις ο αρχηγός μια ομάδας λογισμικού μπορεί να 

εμπλέκεται και αυτός την διαμάχη. Η καλύτερη δυνατή λύση σε τέτοιες περιπτώσεις, και 

Εικόνα 7 Pert chart και Gantt chart 
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σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού είναι η ήρεμη προσέγγιση του θέματος και η μετάδοση 

κινήτρου. Η μετάδοση κινήτρου αποτελεί και ένα από τα μεγαλύτερα όπλα στα χέρια των 

αρχηγών μιας ομάδας. Ο Dongho Kim σε ένα άρθρο του αναφορικά με τη μετάδοση κινήτρου 

στους εργαζομένους αναφέρει χαρακτηριστικά «Η σημασία την μετάδοσης κινήτρου, 

επηρεάζοντας τη συμπεριφορά των υπαλλήλων και κάνοντας τους να συμπεριφέρονται με 

ορισμένους τρόπους, μπορούν να καθορίσει τελικά την επιτυχία ή την αποτυχία ενός 

οργανισμού.»[38]. 

 

Ένα δίλλημα που συμπεριλαμβάνεται στο παιχνίδι που δημιουργήθηκε και παρουσιάζει 

έντονο ενδιαφέρον είναι αυτό των απαιτήσεων του πελάτη. Πιο συγκεκριμένα, σε 

οποιοδήποτε προϊόν που παράγεται από μία εταιρία έχουν οριστεί συγκεκριμένες 

προδιαγραφές και απαιτήσεις από τον εκάστοτε πελάτη. Πολλές φορές λόγο της γενικότητας  

τον προδιαγραφών αλλά και της προσωπικής προσέγγισης κάθε εργαζομένου το τελικό 

προϊόν μπορεί να παρεκκλίνει από της αρχικές απαιτήσει του πελάτη. Η επίλυση του 

προβλήματος είναι πιο απλή από όσο φαίνεται. Για οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος, του 

οποίου η δημιουργία δεν είναι ξεκάθαρα προσδιορισμένη τον πρώτο λόγο έχει ο πελάτης. Πιο 

συγκεκριμένα κρίνεται αναγκαίο η διαρκής επικοινωνία μεταξύ της ομάδας που παράγει το 

προϊόν με τον πελάτη για τη σωστή διεκπεραίωση των εργασιών σύμφωνα με της απαιτήσεις. 

 

Στις περισσότερες εταιρίες συχνό είναι το φαινόμενο απομάκρυνσης κάποιου 

εργαζομένου. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε απόλυση είτε σε οικειοθελή παραίτηση. Το 

δίλλημα που τίθεται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ποια είναι η καλύτερη δυνατή λύση ώστε να 

μην επηρεαστεί η συνέχεια της παραγωγής.  

 

Οι επιλογές του αρχηγού μιας ομάδας σε τέτοιες περιπτώσεις είναι αρκετές. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα η πρόσληψη νέου εργαζόμενου ή η αντικατάσταση του 

πόστου του με κάποιον άλλον εργαζόμενο διαφορετικού έργου της εταιρίας. Παρόλα αυτά 

έχει παρατηρηθεί ότι οποιαδήποτε και αν είναι η επιλογή του αρχηγού της ομάδας υπάρχει 

μεγάλη πιθανότητα το θέμα καθυστέρησης επίτευξης συγκεκριμένων στόχων να μην είναι 

επιλύσιμο.  

 

Το γεγονός αυτό βασίζεται στο γνωστό και ως κανόνα του Brooks. Σύμφωνα με τον 

Brooks, προστεθεί ένα άτομο σε ένα έργο, το κάνει να πάρει περισσότερο, όχι λιγότερο 

χρόνο. Αυτό συμβαίνει για τρείς λόγους [39]: 

1. Χρειάζεται αρκετός χρόνος ώστε οι άνθρωποι που προστίθενται σε ένα έργο να γίνουν 

παραγωγικοί. Τα προγράμματα λογισμικού είναι πολύπλοκα και οι νέοι εργαζόμενοι σε ένα 

έργο πρέπει πρώτα να εκπαιδεύονται για το έργο που έχει προηγηθεί. Αυτή η εκπαίδευση 

απαιτεί τη συμβολή εργαζομένων που ήδη εργάζονται στο έργο, μειώνοντας προσωρινά την 

παραγωγικότητά τους, ενώ οι νέοι εργαζόμενοι δεν συμβάλλουν ακόμη σημαντικά. Κάθε 

νέος εργαζόμενος πρέπει επίσης να ενσωματωθεί με μια ομάδα αποτελούμενη από πολλούς 

μηχανικούς που πρέπει να τον εκπαιδεύσουν στην περιοχή εμπειρογνωμοσύνης τους. 
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2. Το κόστος των επικοινωνιών αυξάνεται καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων. Ο 

αριθμός των διαφόρων καναλιών επικοινωνίας αυξάνεται με τον αριθμό των ανθρώπων. Όλοι 

όσοι εργάζονται για το ίδιο έργο πρέπει να συγχρονίζονται, έτσι ώστε όσο περισσότεροι 

άνθρωποι προστίθενται, ξοδεύουν περισσότερο χρόνο προσπαθώντας να μάθουν τι κάνουν 

όλοι οι άλλοι. 

3. Η προσθήκη περισσότερων ανθρώπων σε ένα εξαιρετικά αδιαίρετο έργο μειώνει τη 

συνολική διάρκεια της εργασίας μέχρι το σημείο όπου οι πρόσθετοι εργαζόμενοι βρίσκονται 

ο ένας στο δρόμο του άλλου. Brooks επισημαίνει αυτή την περιορισμένη διαίρεση με ένα 

άλλο παράδειγμα: ενώ χρειάζεται μια γυναίκα εννέα μήνες για να κάνει ένα μωρό, "εννέα 

γυναίκες δεν μπορούν να κάνουν ένα μωρό σε ένα μήνα". 

 

Ένα θέμα με το οποίο ο χρήστης έρχεται αντιμέτωπος κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και 

αναφέρθηκε παραπάνω είναι η αντιμετώπιση καθυστέρησης του κάποιου ορόσημου 

(milestone) του έργου. Κατά διάρκεια του αυτού ο χρήστης έρχεται αντιμέτωπος με το δίλλημα 

αν θα εφαρμόσει υπερωριακή εργασία και σε ποιο βαθμό. Έχει αναφερθεί εκτενώς ότι η 

υπερωριακή εργασία οδηγεί στην απώλεια της παραγωγικότητας. Πιο συγκεκριμένα σε μία 

σχετική έρευνα για τους λόγους που μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της παραγωγικότητας 

αναφέρεται χαρακτηριστικά «ν η υπερωριακή εργασία είναι 60 ώρες την εβδομάδα, είναι που 

ενδέχεται να υποστούν απώλεια παραγωγικότητας κατά 20%. Ωστόσο, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, οι υπερωρίες πρέπει να είναι διατεταγμένα για να «παρακινήσουν» τους 

εργαζόμενους» [40]. 

 

Τελευταίο δίλλημα που επιλέχθηκε σαν σενάριο του παιχνιδιού, είναι η περίπτωση στην 

οποία ο υπεύθυνος έργου αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας επιτυχώς την αξιολόγηση κινδύνων 

σε ένα νέο έργο. Κίνδυνος είναι ανεπιθύμητο γεγονός που υπάρχει πιθανότητα να συμβεί και 

θα προκαλέσει κάποια απώλεια στο έργο (χρόνου, ποιότητας, χρημάτων, κλπ) [41]. Συχνά ή 

έννοια του κινδύνου συγχέεται με την έννοια του προβλήματος. Το γεγονός αυτό είναι κατά 

βάση λανθασμένο καθώς αν υπάρχει βεβαιότητα ότι κάτι θα συμβεί δεν είναι κίνδυνος αλλά 

πρόβλημα. Αυτό είναι και το κύριο μέλημα του χρήστη στο παιχνίδι, να ξεχωρίσει δηλαδή τους 

κινδύνους από τα προβλήματα. Η ανάλυση κινδύνου2 είναι μία διαδικασία brain storming  για 

αυτό το λόγο και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού η διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων 

εκτελείται από ολόκληρη την ομάδα λογισμικού. 

 

Όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, αποτελούν διλήμματα που χρησιμοποιήθηκαν ως 

σενάρια στο παιχνίδι. Έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα 

προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν στον εργασιακό χώρο ενός υπευθύνου έργου λογισμικού 

και ενός αρχηγού μιας ομάδας λογισμικού. Ωστόσο, οι διάφοροι περιορισμοί (χρονικοί, 

μέγεθος παιχνιδιού ώστε να μην είναι κουραστικό για την έρευνα που επρόκειτο να γίνει, ροή 

του παιχνιδιού σε σχέση με τα σενάρια) συντέλεσαν στο να επιλεχθούν τα παραπάνω. Το 

                                                           
2 Από τις σημειώσεις του κ. Ξένου Μιχάλη από το μαθήμα Τεχνολογία Λογισμικού του τμήματος 

Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.  
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βασικό κριτήριο επιλογής των διλημμάτων, ήταν ο αντικατοπτρισμός των κύριων και καίριων 

προβλημάτων της σύγχρονης πραγματικότητας στον τομέα του λογισμικού. 

  



Δημιουργία εκπαιδευτικού παιχνιδιού επιλογών ενός μηχανικού λογισμικού για θέματα εργασίας ως έμπειρου 

μηχανικού και ως διαχειριστή έργων λογισμικού. 

Αποστολόπουλος Γεώργιος - Α.Μ. 23571 26 

4  
Σχεδιασμός παιχνιδιού 

4.1 Επιλογή της πλατφόρμας ανάπτυξης 

Ο κώδικας της συγκεκριμένης διπλωματικής αναπτύχθηκε στην πλατφόρμα «Episode – 

Choose Your Story». Η εν λόγω εφαρμογή διατίθεται μέσω του Play Store της Google για 

συσκευές με Android λογισμικό και αντίστοιχα μέσω του App Storte για συσκευές με 

λογισμικό iOS. 

 

Η εφαρμογή διαδραστικής ιστορίας «Episode – Choose Your Story» αναπτύχθηκε από 

την αμερικανική εταιρεία ανάπτυξης παιχνιδιών Pocket Gems και περιλαμβάνει μία 

πληθώρα σεναρίων/παιχνιδιών δίνοντας το δικαίωμα στον παίκτη να διαλέξει μέσα από 

τις διάφορες κατηγορίες όπως Romance, Drama, Action, Horror κλπ.. Κοινός άξονας όλων 

των σεναρίων είναι ότι ο παίκτης χειρίζεται τον κεντρικό χαρακτήρα κάθε σεναρίου. Με 

αυτόν τον τρόπο του δίνεται η δυνατότητα να πάρει αποφάσεις που στηρίζονται στις 

προτιμήσεις του και στην προσωπικότητα του κάνοντας επιλογές που τον ικανοποιούν και 

διαλέγοντας αυτός τη συνέχεια της ιστορίας. 

 

Για να εμβαθύνουμε στα περιεχόμενα της εφαρμογής καθώς επίσης στην δημιουργία 

των σεναρίων πρέπει πρώτα να επισημάνουμε όπως οι περισσότερες εφαρμογές τέτοιου 

τύπου έτσι και η «Episode – Choose Your Story» έχουν ως στόχο την επίτευξη εσόδων και 

ανάπτυξης κερδών. Η εφαρμογή αυτή καθαυτή διατίθεται δωρεάν. Ωστόσο εντός του 

παιχνιδιού ο χρήστης δεν έχει εξαρχής τη δυνατότητα να παίξει όλα τα παιχνίδια και αυτό 

έγκειται στο γεγονός ότι κάθε παιχνίδι χρειάζεται κουπόνια (passes) για να ξεκινήσει. Οι 

επιλογές είναι δύο. Είτε μπορεί να περιμένει ένα χρονικό διάστημα για να αποκτήσει τα 

passes (2 δωρεάν pass κάθε 4 ώρες), είτε μπορεί να τα αγοράσει σε πακέτα ένατι ενός 

χρηματικού ποσού. Κάθε pass δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να παίξει ένα chapter από 

το αρχικό και μοναδικό αρχικά παιχνίδι που είναι διαθέσιμο. Με την ολοκλήρωση τριών 

chapters γίνεται διαθέσιμο το ξεκλείδωμα μιας νέας ιστορίας. 
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Όπως εύλογα γίνεται αντιληπτό με τη χρήση των passes και έχοντας κατά νου ότι 

τέτοιου είδους εφαρμογές απευθύνονται κατά βάση σε νεότερους ηλικιακά ανθρώπους το 

παιχνίδι παροτρύνει τους χρήστες να παρακάμψουν την πολύωρη αναμονή με ένα μικρό 

χρηματικό ποσό. Στοχεύοντας σε αύτην την ανυπομονησία των χρηστών και μόνο η 

εφαρμογή δεν διαθέτει κάποιου άλλου διαφημίσεις. Εκ του αποτελέσματος η πλειοψηφία 

των χρηστών χρησιμοποιούν κάποιο από τα επι πληρωμής πακέτα. 

 

Παρόμοιες εφαρμογές με την «Episode – Choose Your Story» διατίθενται επίσης τόσο 

για Android όσο και iOS συσκευές και είναι κατά βάση και αυτές δωρεάν. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι εξής: «Choices: Stories You Play», «Heartbeat: My Choices, My Episode», 

«My Story: Choose Your own path» κα.. Η επιλογή ωστόσο της συγκεκριμένης 

πλατφόρμας για τη δημιουργία του παιχνιδιού έγινε για τους εξής λόγους. Αρχικά η 

αναγνωρισημότητα της, καθώς αποτελεί την ποιο γνωστή εφαρμογή για ανάπτυξη τέτοιων 

παιχνιδιών. Δεύτερον γιατί όπως αναφέρεται και στην εισαγωγή το παιχνίδι που 

δημιουργήθηκε αποτελεί συνέχεια ενός ήδη ολοκληρωμένου παιχνιδιού που έχει 

υλοποιηθεί και αυτό στην πλατφόρμα «Episode – Choose Your Story».    

 

Παρά το γεγονός ότι η πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε απευθύνεται κατά βάση σε 

μικρότερους ηλικιακές ομάδες δεν ισχύει το ίδιο και για το σενάριο που αναπτύχθηκε για την 

παρούσα διπλωματική εργασία. Αντιθέτως κατά την διάρκεια του σεναρίου γίνεται αντιληπτό 

ότι χρειάζονται γνώσεις συνήθως μη αντιληπτές από παιδιά σχολικής ηλικία. 

 

Ο κώδικας που αναπτύχθηκε έχει ως κύριους αποδέκτες ανθρώπους με βασική γνώση από 

software development καθώς και υποψήφιους team leaders καθώς και project managers. 

Πρόκειται για ένα παιχνίδι κατά το οποίο ο χρήστης, όντας πρωταγωνιστής του σεναρίου, 

καλείτε να κάνει επιλογές αρχικά ως αρχηγός μια ομάδας και στη συνέχεια ως υπεύθυνος 

έργου. Ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη ο σενάριο που ακολουθεί αλλάζει καθώς οι 

επιλογές του επηρεάζουν τη συνέχεια του παιχνιδιού. Με αυτό τον τρόπο γίνονται κατανοητές 

οι επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, που έχουν οι αποφάσεις των ανθρώπων σε πιο ηγετικές 

θέσεις στο χώρο παραγωγής λογισμικού. 

 

Όπως αναφέρεται και στους στόχους της διπλωματικής αυτής εργασίας, το παιχνίδι μπορέι 

να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την εκπαίδευση προσωπικού. Σε αυτό το σημείο 

οφείλεται να τονιστεί το πόσο απαραίτητο είναι ο χρήστης να συνδεθεί άμεσα με τον 

χαρακτήρα του παιχνιδιού. Η αναγκαιότητα αυτή οδήγησε στην προσθήκη ενός αρχικού 

κομματιού στο οποίο ο χρήστης θα μπορεί να δημιουργήσει το χαρακτήρα του με τα 

χαρακτηριστικά τα οποία εκείνος επιθυμεί. Στόχος  ήταν να νιώσει ο χρήστης ότι αποφασίζει 

για τον εαυτό του και όχι απλά για έναν άλλο χαρακτήρα.  
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4.2 Περιγραφή των εργαλείων υλοποίησης  

Η δημιουργία ενός σεναρίου γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της εφαρμογής Episode3. Ο χρήστης 

που θέλει να δημιουργήσει το δικό του σενάριο μπορεί να το κάνει είτε μέσω υπολογιστή είτε 

μέσω κινητού ή tablet. Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία αυτή μέσω υπολογιστή λόγω του 

ότι αυτός είναι και ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα διπλωματική εργασία Πιο 

συγκεκριμένα κάνοντας κλικ στο σημείο Create a Story. Στη συνέχεια απαιτείται σύνδεση με 

ένα λογαριασμό Google ή Facebook για να γίνει η εγγραφή του συγγραφέα. Μετά την 

ολοκλήρωση της εγγραφής γίνονται διαθέσιμες από το σύστημα πληροφορίες και οδηγίες 

σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας για την κατανόηση της από νέους προγραμματιστές. 

Βασική επιλογή σε αυτό το σημείο είναι η δημιουργία νέας ιστορίας κάνοντας κλικ στο New 

Story και ζητείται το όνομα της νέας ιστορίας κι επιβεβαίωση.  

 

Αρχικά η εφαρμογή χρειάζεται να ξέρει το style που θα χρησιμοποιήσει ο προγραμματιστής. 

Το style έχει να κάνει με τους χαρακτήρες ην κινήσεις τους και το γενικότερο περιβάλλον και 

τα χαρακτηριστικά της ιστορίας. Ουσιαστικά το style αλλάζει όσο οι κατασκευαστές 

βελτιώνουν την εφαρμογή. Κατά αυτόν τον τρόπο τα νεότερα style έχουν καλύτερη απεικόνιση 

χαρακτήρων, περισσότερες επιλογές κινήσεων τους και καλύτερες επιλογές σχεδιασμού του 

περιβάλλοντος του σεναρίου. Ο προγραμματιστής μπορεί να επιλέξει τα εξής style: Episode 

Classic, Episode Ink και Episode Limelight με σειρά από το παλαιότερο προς το νεότερο. Στην 

παρούσα διπλωματική χρησιμοποιήθηκε το Episode Limelight καθώς ήταν και το μόνο που 

έδινε τη δυνατότητα να μπορεί ο παίχτης να δημιουργήσει το χαρακτήρα του εντός του 

παιχνιδιού. Έπειτα πρέπει να αποφασιστεί το πώς γίνεται η προβολή των χαρακτήρων. Εδώ η 

επιλογές είναι δύο. Ο χρήστης είτε θα βλέπει τον εκάστοτε χαρακτήρα ολόκληρο (Full 

Character Display), το οποίο και χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση, είτε ένα 

μέρος αυτού (Episode Spotlight).  

 

 Στη συνέχεια δίνεται στον προγραμματιστή η δυνατότητα δημιουργίας των χαρακτήρων 

που θα πρωταγωνιστήσουν στο σενάριο. Αρχικά δίνεται μια λίστα 16 έτοιμων χαρακτήρων από 

τους οποίους ο προγραμματιστής καλείτε να διαλέξει αυτόν που θεωρεί πιο κοντά 

φυσιογνωμικά στο χαρακτήρα που θέλει να δημιουργήσει. Με αυτόν τον τρόπο επιλέγεται και 

το φύλλο του χαρακτήρα στον οποίο σε αυτή τη φάση καλείτε ο προγραμματιστής να δώσει 

και όνομα (βλ. Εικόνα 8). Έπειτα ο προγραμματιστής μπορεί να αλλάξει την εξωτερική 

εμφάνιση του χαρακτήρα του.  

 

                                                           
3 https://www.episodeinteractive.com/ 
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Η εφαρμογή δίνει μία πληθώρα επιλογών τις οποίες ομαδοποιεί στις παρακάτω κατηγορίες. 

Χρώμα δέρματος, φρύδια, μαλλιά, ματιά, σχήμα προσώπου, μύτη και χείλη (βλ. Εικόνα 9). 

Παρά το γεγονός ότι συνιστάται στο προγραμματιστή να δημιουργήσει τους χαρακτήρες του 

εκ των προτέρων δίνεται η επιλογή δημιουργίας και κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του κώδικα 

όπως και η δυνατότητα τροποποίησης των είδη υπαρχόντων χαρακτήρων.   

Εικόνα 8 Επιλογή φύλου και ονόματος χαρακτήρα 

Εικόνα 9 Επιλογή χαρακτηριστικών 
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    Τελευταίο βήμα προτού ο προγραμματιστής αρχίσει τη συγγραφή κώδικα είναι η 

προαιρετική αλλαγή ρούχων των χαρακτήρων που δημιούργησε (βλ. Εικόνα 10).  Και πάλι οι 

επιλογές που δίνει το παιχνίδι είναι αρκετές.  

 

 

Μετά και από αυτό το βήμα ο προγραμματιστής είναι έτοιμος για τη συγγραφή κώδικα της 

δικιάς του ιστορίας ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο (New Chapter). Η ψευδογλώσσα που 

χρησιμοποιεί η πλατφόρμα είναι στα αγγλικά και δεν απαιτείται μεγάλη προηγούμενη γνώση 

συγγραφής κώδικα. Αυτό οφείλεται στην απλότητα της και την εύκολη κατανόηση σταδιακά. 

 

Ένα από τα κύρια σημεία στα οποία πρέπει να εστιάσει ένας νέος στην πλατφόρμα 

προγραμματιστής είναι η εξοικείωση του με τα φόντα (Backgrounds). Το μεγάλο πλήθος 

φόντων, τόσο εξωτερικών όσο και εσωτερικών χώρων, δίνει τη δυνατότητα εναλλαγής σκηνών 

και λόγω του ότι η εφαρμογή απευθύνεται κατά βάσιν σε μικρότερες ηλικιακές ομάδες η τα 

εξαιρετικά γραφικά και τα έντονα χρώματα κυριαρχούν. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα 

προσθήκης πολλών αντικειμένων (Overlays) στο φόντο που έχει επιλεχθεί όπως για 

παράδειγμα ένα αυτοκίνητο, μία σκάλα ή ένα ποδήλατο. 

 

Πέρα από τα βασικά εργαλεία που αναλύθηκαν παραπάνω η πλατφόρμα προσφέρει στους 

χρήστες της πολλά ακόμα δευτερεύοντα βοηθητικά μέσα. Τα εργαλεία αυτά θωρούνται 

δευτερεύοντα καθώς δεν είναι απαραίτητα για της δημιουργία ενός σεναρίου, παρόλα αυτά 

λειτουργούν βοηθητικά. Πιο συγκεκριμένα δίνεται στον προγραμματιστής η δυνατότητα 

ελέγχου των καιρικών συνθηκών εντός του παιχνιδιού όπως για παράδειγμα βροχή χιόνι κα 

μέσω του εργαλείου εφέ καιρού (Weather Effects).  Μπορεί επίσης να προσθέσει στο παιχνίδι 

μουσική (Sounds), να αλλάξει τα εφέ κειμένου (Text Effects) ή να προσθέσει φίλτρα στην 

Εικόνα 10 Επιλογή ρούχων χαρακτήρα 
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οθόνη (Filters) ή προσθήκη επιπλέον αντικειμένων τα οποίο μπορεί να κρατάει ο χαρακτήρας 

στα χεριά του όπως για παράδειγμα ένα βιβλίο ή έναν καφέ (Props). 

 

   Όσον αφορά τους χαρακτήρες που θα χρησιμοποιήσει ο προγραμματιστής στο σενάριο του 

η πλατφόρμα διαθέτει μια προεποισκόποιηση των διαθέσιμων κινήσεων/αντιδράσεων που 

μπορεί να διαθέτει (Animations By Character). Το εργαλείο αυτό είναι το πλέον σημαντικό 

λόγο της παραστατικότητας που προσδίδει στον εκάστοτε χαρακτήρα. Παράλληλα είναι 

δυνατή η προσθήκη επιπλέον αντικειμένων τα οποίο μπορεί να κρατάει ο χαρακτήρας στα 

χεριά του όπως για παράδειγμα ένα βιβλίο ή έναν καφέ (Props). 

 

Τέλος ο προγραμματιστής μπορεί να επιλέξει ένα έτοιμο σκηνικό από αυτά που προσφέρει 

η εφαρμογή (Script Templates) είτε να τροποποιήσει τους χαρακτήρες του (Characters) και να 

αλλάξει τα ρούχα τους (Outfits) γρήγορα, παράλληλα με την ανάπτυξη κώδικα χωρίς να 

χρειάζεται να αλλάξει σελίδα. 

 

Όλα τα προαναφερθέντα εργαλεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη δημιουργία σεναρίου 

μπορεί ο προγραμματιστής να τα βρει στη βιβλιοθήκη (Library) η οποία βρίσκεται στη δεξιά 

πλευρά της οθόνης. Στην ίδια πλευρά υπάρχουν και αλλά πολύ σημαντικά εργαλεία για την 

παραγωγή του κώδικα. Αυτά είναι η διαγραφή (Delete) και η αποθήκευση (Save)  τα οποία 

όπως εύκολα γίνεται κατανοητό χρησιμοποιούνται για τη διαγραφή κώδικα και για την 

αποθήκευση αυτού αντίστοιχα. 

 

Τέλος το πιο σημαντικό ίσως εργαλείο, το οποίο βρίσκεται και αυτό στο δεξί μέρος της 

οθόνης είναι το εργαλείο προβολής (Preview). Η χρήση αυτού είναι εφόσον ο προγραμματιστής 

έχει ολοκληρώσει ένα κομμάτι κώδικα και θέλει να δει πως αυτό θα φαίνεται στην οθόνη του 

παίκτη πατώντας το εμφανίζεται μία πλήρης αναπαράσταση αυτού. Βασική προϋπόθεση για τη 

λειτουργεία του εργαλείου είναι ο κώδικας που έχει παραχθεί να μην περιέχει λάθη. Όλα τα 

παραπάνω εργαλεία εμφανίζονται στην εικόνα 11.  

Εικόνα 11 Βασικά εργαλεία πλατφόρμας 



Δημιουργία εκπαιδευτικού παιχνιδιού επιλογών ενός μηχανικού λογισμικού για θέματα εργασίας ως έμπειρου 

μηχανικού και ως διαχειριστή έργων λογισμικού. 

Αποστολόπουλος Γεώργιος - Α.Μ. 23571 32 

Αντίστοιχα στο αριστερό μέρος της οθόνης βρίσκονται τα εργαλεία σεναρίου (Script Tools). 

Στα εργαλεία αυτά ο προγραμματιστής μπορεί να δει την έως τώρα κατάσταση του κώδικα που 

έχει δημιουργήσει. Κατά αυτό τον τρόπο του παρέχεται βοήθεια στο προγραμματιστή να 

ελέγξει ευκολότερα ορισμένα πράγματα στο σενάριό του. Παραδείγματος χάρη  με το εργαλείο 

σκηνές (Scenes) δίνεται η δυνατότητα προβολής όλων των διαφορετικών φόντων 

(backgrounds)  που έχουν χρησιμοποιηθεί και με ένα κλικ σε κάποιο από αυτά γίνεται 

αυτόματη μεταφορά στο αντίστοιχο σημείο του κώδικα που είναι δηλωμένο. Το ίδιο συμβαίνει 

και με το εργαλείο επιλογές (Choices). Καθώς το παιχνίδι βασίζεται σε επιλογές που κάνει ο 

χρήστης εντός του παιχνιδιού για το χαρακτήρα που χειρίζεται, τα choices που καλείτε να 

δημιουργήσει ο προγραμματιστής είναι πολλά και υπάρχει περίπτωση αρκετά να από αυτά να 

είναι συνεχόμενα. Με το εργαλείο επιλογές (Choices) μπορεί κανείς να δει το πλήθος των 

choices εντός κειμένου και κάνοντας κλικ σε ένα από αυτά να μεταφερθεί αυτόματα στο σημείο 

του κώδικα που βρίσκεται. Στην ίδια ομάδα εργαλείων δίνεται το εργαλείο των ετικετών 

(Labels). Η ετικέτα μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε σημείο του κώδικα του επεισοδίου και δίνει 

τη δυνατότητα και πάλι στο προγραμματιστή να γνωρίζει ποιες και πόσες ετικέτες έχει 

δημιουργήσει και να οδηγείται και πάλι αυτόματα στα σημεία όπου βρίσκονται. Τελευταίο 

εργαλείο της ομάδας είναι οι συνθήκες (Conditions). Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό ο 

προγραμματιστής μπορεί να εισάγει συνθήκες για να ελέγξει για παράδειγμα μετρητές που έχει 

βάλει στο σενάριο, αν οι βαθμοί του παίχτη είναι υπερβαίνουν ένα όριο κα.. Και πάλι με το 

εργαλείο συνθήκες εμφανίζονται όλες οι συνθήκες και κάνοντας κλικ σε κάποια από αυτές, 

εμφανίζεται η συνθήκη εντός κειμένου. Τέλος όπως φαίνεται και στην εικόνα 12 στο αριστερό 

μέρος της οθόνης εμφανίζονται και τα πιθανά λάθη που ίσως γίνουν κατά την συγγραφή του 

σεναρίου. Έτσι αν κάποια εντολή στον κώδικα δεν συνάδει με τους κανόνες της εφαρμογής σε 

αυτό το μέρος λαθών (Errors) εμφανίζεται μία προειδοποίηση. Εκεί εξηγείτε ότι το δεν μπορεί 

να εκτελεστεί η αποθήκευση (Save) , ενώ δίνεται ταυτόχρονα ο πιθανός λόγος και κάποια 

κατευθυντήρια οδηγία για την επίλυση του προβλήματος. Ωστόσο πολλές φορές μπορεί η 

εφαρμογή να εκτελείτε/αποθηκεύτε κανονικά καθώς όλοι οι κανόνες της ικανοποιούνται αλλά 

λόγο απροσεξίας να υπάρχει κάποιο ορθογραφικό λάθος. Η πλατφόρμα και πάλι διαθέτει ένα 

εργαλείο που κάνει καταμέτρηση λαθών για κάθε επεισόδιο, υπογράμμιση με κόκκινο χρώμα 

και αυτόματος εντοπισμός του σημείου όπου υπάρχει το λάθος, με σκοπό να αποφευχθούν 

λάθη στους διαλόγους που αργότερα θα αποτρέψουν τον υποψήφιο παίκτη να ολοκληρώσει 

την ιστορία. 

Εικόνα 12  Εργαλεία σεναρίου 
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Όσον αφορά τη βοήθεια που προσφέρει η πλατφόρμα στο προγραμματιστή, υπάρχει το 

εργαλείο της βοήθειας (Need Help?), στο οποίο μπορεί κανείς να θέσει ερωτήσεις σχετικά με 

οποιαδήποτε πτυχή του παιχνιδιού. Μικρότερα εργαλεία βοήθειας, είναι δύο υπρεσύνδεσμοι 

πιο κάτω από το εργαλείο βοήθειας. Ο πρώτος διαθέτει όλες τις κατευθυντήριες εντολές (All 

Directing Commands) και ο δεύτερος οδηγεί στον τόπο δημόσιας συζήτησης (Forum). 

 

Στη συνέχεια και αφού αναλύθηκαν όλα τα εργαλεία που προσφέρει η πλατφόρμα πρέπει 

να εξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η ψευδογλώσσα που χρησιμοποιήσαμε για τη 

δημιουργία της ιστορίας.  

 

Αρχικό βήμα πάντοτε αποτελεί η επιλογή του κατάλληλου φόντου. Όπως εξηγήθηκε και 

παραπάνω η εισαγωγή του φόντου στον κώδικα είναι πολύ απλή με τη βοήθεια των εργαλείων 

της εφαρμογής. Ο προγραμματιστής το μόνο που έχει να κάνει είναι να επιλέξει το φόντο που 

ταιριάζει στη σκηνή που θέλει να δημιουργήσει και αυτόματα αυτό θα εισαχθεί στο κώδικα. 

Μοναδική απαίτηση είναι το φόντο να εισαχθεί πριν από οποιοδήποτε άλλο κομμάτι. Στη 

συνέχεια δίνεται στον προγραμματιστή η δυνατότητα εισαγωγής αφηγητή (Narrator). Ο 

αφηγητής είναι ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιείτε κατά κόρον στα παιχνίδια αυτοί 

του τύπου μιας και είναι το μέσο το οποίο ενημερώνει τον παίχτη ή εξιστορεί κάποια γεγονότα. 

Ο αφηγητής μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση λοιπόν κάποιων δεδομένων από τον παίχτη, 

να του δώσει οδηγίες ή να τον κατευθύνει μέσα στο παιχνίδι. Συχνά ο αφηγητής χρησιμοποιείτε 

επίσης στην αρχή ή το τέλος ενός επεισοδίου για να καλωσορίσει ή να αποχαιρετήσει τον 

παίκτη αντίστοιχα (Εικόνα 13). Η χρήση ή μη του αφηγητή είναι ξεκάθαρα στη βούληση του 

εκάστοτε προγραμματιστή. Ωστόσο η εφαρμογή προτείνει την χρήση του εφόσον κάθε νέο 

αρχείο που δημιουργείτε, περιέχει εξαρχής ένα μαύρο, βασικό,  φόντο και την εντολή του 

αφηγητή. Η αγγλική λέξη Narrator θεωρείται δεσμευμένη λέξη και όταν εισάγεται στο κώδικα 

(με κεφαλαία γράμματα), στην αμέσως επόμενη γραμμή, ακολουθεί κάποιο κείμενο, αυτό 

δηλαδή που θα εμφανιστεί στην οθόνη του παίκτη ως αφήγηση.   
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Όπως ή αναφέραμε πρώτο βήμα για τη δημιουργία μίας σκηνής είναι η εισαγωγή φόντου. 

Ωστόσο μιας και η εφαρμογή παίζετε κυρίως σε κινητά τα φόντα πρέπει να έχουν κατακόρυφο 

και μακρόστενο προσανατολισμό κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πάντα. Σε αυτή την περίπτωση 

που το φόντο είναι οριζόντιο χρησιμοποιείτε η εντολή @cut to zone   <αριθμός ζώνης φόντου>. 

Η εντολή αυτή δίνει τη δυνατότητα στον προγραμματιστή αν το φόντο έχει οριζόντιο 

προσανατολισμό να το χωρίσει σε έναν αριθμό από ζώνες και να επιλέξει να εμφανιστεί στην 

οθόνη του κινητού του χρήστη μία συγκεκριμένη ζώνη από αυτές. Μη χρησιμοποίηση αυτής 

της εντολής οδηγεί στην επιλογή της πρώτης ζώνης από το σύστημα ως προεπιλογή (by 

default), δηλαδή του πιο αριστερού μέρους του φόντου. Ωστόσο αν το φόντο είναι κατακόρυφο 

η χρησιμοποίηση της εντολής δεν είναι απαραίτητη. 

 

Το σημαντικότερο κομμάτι του σεναρίου είναι οι χαρακτήρες. Ο κάθε χαρακτήρας μπορεί 

να έχει μια πληθώρα από ενδυμασίες που έχει δημιουργήσει ο προγραμματιστής. Με την 

εντολή @CHARACTER changes into <outfit> και βάζοντας στη μεταβλητή <outfit> το όνομα 

που έχει δοθεί κατά τη διαδικασία δημιουργίας της εκάστοτε εμφάνισης γίνεται αλλαγή των 

ρούχων που φοράει ο χαρακτήρας. Όσον αφορά την τοποθέτηση του χαρακτήρα στην οθόνη 

του παιχνιδιού δίνεται η εντολή : @CHARACTER stands <position>. Στη θέση του 

CHARACTER, εισάγουμε το όνομα του χαρακτήρα που θέλουμε να μετακινήσουμε κάπου 

μέσα στην οθόνη. Αν ωστόσο θέλουμε ο χαρακτήρα να μην στέκεται αλλά να κάθεται 

αντικαθιστούμε την εντολή stands με sits. Όσον αφορά το position, η πλατφόρμα διαθέτει 

διάφορες δεσμευμένες λέξεις, όπως: screen left, screen right, screen center, upscreen left, 

upscreen right και άλλες πιο ειδικές ανάλογα με το αν επιθυμεί ο προγραμματιστής να 

τοποθετήσει το χαρακτήρα στο μπροστινό μέρος ή στο βάθος της οθόνης. Για ακόμα πιο 

Εικόνα 13 Welcome screen 
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εξειδικευμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιείται η εντολή: @CHARACTER spot <3 αριθμοί που 

εκφράζουν συντεταγμένες> in zone <αριθμός ζώνης φόντου> . Οι 3 αριθμοί που 

χρησιμοποιούνται σαν συντεταγμένες, αφορούν το σημείο της οθόνης που θέλει ο 

προγραμματιστής να τοποθετήσει το χαρακτήρα. Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας για τον 

καθορισμό τους, παρά μόνο η προεπισκόπηση στα αριστερά της οθόνης. Αφού επιλεγεί το 

σημείο τοποθέτησης, ο προγραμματιστής έχει αυτόματα αυτούς τους τρεις αριθμούς και μπορεί 

πια, να τους εισάγει στο κώδικά του. 

 

Η εφαρμογή δίνει επίσης τη δυνατότητα να μπαίνει ή να βγαίνει κάποιος χαρακτήρας από 

τη σκηνή. Η εντολή αυτή είναι η @CHARACTER enters from <side> to <position> αν θέλουμε 

ο χαρακτήρας να εισέρχεται στη σκηνή και @CHARACTER exits <side>. Η μεταβλητή 

position εξηγήθηκε πιο πάνω. Η μεταβλητή side μπορεί να πάρει της τιμές left και right  και 

έχει να κάνει με το αν ο χαρακτήρας εισέρχεται στην οθόνη ή εξέρχεται από αυτήν από τα δεξιά 

ή από τα αριστερά. 

 

Σε σκηνές στις οποίες συμμετέχουν παραπάνω από ένας χαρακτήρες κρίνεται απαραίτητο 

να ρυθμιστεί σε ποια πλευρά κοιτάει ο καθένας. Για παράδειγμα όταν δύο χαρακτήρες 

συνομιλούν πρέπει ο ένας χαρακτήρας να κοιτάει τον άλλο (Εικόνα 14). Αυτό επιτυγχάνεται 

με την εντολή @CHARACTER faces <side>.  Όπως ήδη αναφέρθηκε η μεταβλητή side μπορεί 

να πάρει της τιμές left και right.  

Για τη δημιουργία των διαλόγων η δομή των εντολών είναι η παρακάτω. 

CHARACTER (animation) 

Dialogue. 

Εικόνα 14 Συνομιλία με τον Project manager Επισόδιο 2 
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Αρχικά επιλέγεται ο χαρακτήρας που θα μιλήσει δίπλα η συμπεριφορά του την ώρα που 

μιλάει και από κάτω αυτό που θέλει να πει. Τα animation  είναι η αντιδράσεις/κινήσεις που θα 

εκτελέσει ο εκάστοτε χαρακτήρας την ώρα που μιλάει και προσφέρουν παραστατικότητα σε 

αυτά που λέει. Σε περίπτωση που ο προγραμματιστής κρίνει απαραίτητο ο χαρακτήρας απλά 

να αντιδράσει σε κάτι χωρίς να χρειαστεί να μιλήσει η αντίστοιχη εντολή είναι η εξής: 

@CHARACTER is/starts <animation>. Παράλληλα σε περίπτωση που ο χαρακτήρας 

σκέφτεται κάτι και δεν μιλάει (Εικόνα 15) αρκεί να βάλουμε σε παρένθεση το διάλογο ως εξής:    

CHARACTER (animation) 

(Dialogue.) 

Κλείνοντας με τις εντολές που αφορούν τους χαρακτήρες χρησιμοποιήθηκαν δύο ακόμα 

εντολές. Η πρώτη είναι η εντολή: @follow CHARACTER to <position>. Με την εντολή αυτή 

δίνουμε εντολή η κάμερα ουσιαστικά να ακολουθεί το χαρακτήρα που ζητείτε σε όλο το εύρος 

της οθόνης. Η δεύτερη εντολή αφορά την θέση του διαλόγου πάνω στην οθόνη και είναι η: 

@speechbubble is <position> with <θέση ουράς>. Με την εντολή αυτή ορίζεται που θα 

βρίσκετε το «συννεφάκι» του διαλόγου καθώς επίσης και το σημείο το οποίο θα βρίσκεται η 

ουρά αυτού ανάλογα με το που είναι ο χαρακτήρας. Οι τιμές που μπορεί να πάρει η μεταβλητή 

<θέση ουράς> είναι: tail_top_left, tail_top_right, tail_bottom_left, tail_bottom_right. 

 

Συνάμα χρησιμοποιήθηκαν αρκετές εντολές οι οποίες επηρεάζουν την εμφάνιση του 

παιχνιδιού όσον αφορά τις διάφορες σκηνές και εντολές που χρησιμοποιήθηκαν για 

σκηνοθετικούς λόγους. Μια εντολή η οποία χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον είναι η: @transition 

fade out black. Η εντολή αυτή χρησιμοποιήθηκε για να συμβαίνει εναλλαγή των σκηνών με 

έναν αργό τρόπο, ξεθωριάζοντας την οθόνη, οδηγώντας σε ένα μαύρο φόντο κλείνοντας τελικά 

τη σκηνή. 

Εικόνα 15 Απόφαση για meeting Επισόδιο 2 
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Μια εντολή κάμερας που χρησιμοποιήθηκε είναι η εντολή: @pan to zone <αριθμός ζώνης 

φόντου>, που ουσιαστικά δείχνει με αργό ρυθμό ολόκληρο το φόντο στον παίκτη. Παράλληλα 

κρίθηκε απαραίτητο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να εισάγεται κάποια καθυστέρηση μεταξύ 

κάποιων σκηνών μεταξύ κάποιων ενεργειών των χαρακτήρων. Για να ικανοποιηθεί αυτή η 

ανάγκη χρησιμοποιήθηκε η εντολή: @pause for a beat, ρόλος της οποίας ήταν ουσιαστικά το 

πάγωμα της εικόνας/σκηνής για μία στιγμή. Μια ακόμα εντολή που χρησιμοποιήθηκε είναι η 

εντολή μεγέθυνσης: @zoom on <place/character> to <ποσοστό επι τοις εκατό> in 0. Η χρήση 

της εντολής οδηγεί σε ζουμ είτε σε ένα σημείο την οθόνης είτε σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. 

Η κλίμακα του ζουμ εξαρτάται από το επι τοι εκατό ποσοστό που θα χρησιμοποιήσει ο 

προγραμματιστής. Για επαναφορά του ζουμ στο κανονικό χρησιμοποιείτε η εντολή: @zoom 

reset. Προφανώς όπως και οι υπόλοιπες γλώσσες προγραμματισμού έτσι και η ψευδογλώσσα 

της εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκε επιτρέπει την προσθήκη σχολίων με την χρήση της 

δίεσης <#> μπροστά από μία γραμμή κώδικα. 

 

Με σκοπό την αισθητική βελτίωση του σεναρίου που δημιουργήθηκε και στόχο να 

προκαλέσει περισσότερο το ενδιαφέρον στους χρήστες σαν παιχνίδι παρά τον εκπαιδευτικό του 

χαρακτήρα προστέθηκαν σε αυτό μια πληθώρα από μουσικές και ήχους. Πιο συγκεκριμένα με 

την χρήση της εντολής: music <μουσική>, επιλέχθηκε διαφορετική μουσική για κάθε σκηνή 

από την μεγάλη γκάμα που προσφέρει η πλατφόρμα ώστε το σενάριο να μην είναι μονότονο ή 

επίπεδο και κουραστικό για το χρήστη. Συνάμα έγινε χρήση και της εντολής: sound <ήχος>, 

με την επιλογή κάποιων ήχων όπως κλείσιμο πόρτας, χασμουρητό, χειροκροτήματα κα.. 

Όλα τα παραπάνω μαζί με την έμπνευση του συγγραφέα αποτελούν ουσιαστικά την 

ολοκλήρωση μιας ιστορίας. Ωστόσο η βασική λειτουργία της συγκεκριμένης πλατφόρμας 

έγκειται στις εντολές που θα παρουσιαστούν παρακάτω με βασικότερη την εντολή απόφασης 

(Εικονα 16). Η εντολή αυτή είναι η: 

 

choice "Choice_1" { 

      Scenario_1 

} 

"Choice_2" {  

Scenario_2  

} 
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Η εντολή αυτή δίνει το δικαίωμα στο παίχτη να αποφασίσει για τη συνέχεια του σεναρίου. 

Η λέξη choice θεωρείται δεσμευμένη λέξη και έτσι καταλαβαίνει το πρόγραμμα ότι πρόκειται 

ο παίκτης να επιλέξει ανάμεσα στο choice_1 ή choice_2. Έτσι, είτε θα υλοποιηθεί το 

Scenario_1, είτε το Scenario_2. Ο τρόπος που δουλεύει η εντολή είναι ο εξής. Αφού επιλεχθεί 

για παράδειγμα, η επιλογή 1, το σενάριο θα εξελιχθεί σύμφωνα με τον κώδικα που βρίσκεται 

στις αντίστοιχες αγκύλες.  Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τη χρήση μιας εντολής: if-else, που 

σαν συνθήκη θα έχει την επιλογή ή μη της εντολής και πάλι για παράδειγμα.  

 

Ωστόσο, για την καλύτερη οργάνωση του κώδικα εκτός από τις απλές εντολές if-else 

χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον flags (σημαίες). Κάθε φορά που ο παίκτης κάνει μια επιλογή, 

μέσα στις αγκύλες, εκτός από το οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να έχει ο προγραμματιστής, 

όπως για παράδειγμα διάλογοι ή αντιδράσεις, υπάρχει και η δεσμευμένη λέξη gain με μια 

σημαία. Η δομή της είναι αυτή: gain <Flag>. Η χρήση της κάνει τη δουλειά του 

προγραμματιστή ιδιαίτερα εύκολη, αφού στη συνέχεια με τη χρήση μιας εντολής if-else, με 

συνθήκη την ύπαρξη ή μη της σημαίας, μπορεί να δώσει την εκάστοτε διαφορετική εξέλιξη της 

ιστορίας και το βασικότερο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε επόμενα επεισόδια. 

 

Τελευταία από τις βασικές εντολές σεναρίου που χρησιμοποιήθηκε σε αφθονία εντός του 

κώδικα της παρούσας διπλωματικής είναι η εντολή label-goto. Σε οποιοδήποτε σημείο του 

κώδικα του παιχνιδιού ο προγραμματιστής μπορεί να εισάγει την εντολή: label <label name>. 

Κατά αυτών τον τρόπο αν σε κάποια στιγμή θέλει να μεταπηδήσει στο σημείο αυτό του 

σεναρίου χρειάζεται να χρησιμοποιήσει απλά την εντολή: goto <label name>. Με αυτό τον 

Εικόνα 16 Δίλλημα για αντικατάσταση του Junior programmer Επισόδιο 2 
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τρόπο ο προγραμματιστής μπορεί να παρακάμψει κάποιες εντολές αν το κρίνει απαραίτητο ή 

αν οι επιλογές του παίχτη εντός του παιχνιδιού το απαιτούν. Μοναδικό αρνητικό στοιχείο στη 

χρήση της εντολής είναι ότι η εντολή goto μπορεί να μετακινήσει το σενάριο σε ένα label που 

βρίσκεται πιο μπροστά στον κώδικά και όχι σε ένα προηγούμενο σημείο. 
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5  
Υλοποίηση του παιχνιδιού  

5.1 Υπόθεση του παιχνιδιού 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί η νοοτροπία των παιχνιδιών αυτού του τύπου βασίζονται στις 

επιλογές των χρηστών. Το παιχνίδι που δημιουργήθηκε στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής 

εργασίας στοχεύει σε δύο βασικούς τομείς. Ο πρώτος είναι η προετοιμασία ενός επερχόμενου 

αρχηγού μίας ομάδας και ενός διαχειριστή έργων λογισμικού. Ο δεύτερος είναι η εκπαίδευση 

νέων μηχανικών λογισμικού σε θέματα λογισμικού. Μια τέτοια πληθώρα 

θεμάτων/προβλημάτων περιέχονται στο σενάριο που δημιουργήθηκε. 

 

Στόχος του παίχτη είναι να κάνει, όσον το δυνατόν, την πιο σωστή επιλογή στα διάφορα 

διλλήματα που προκύπτουν στη ροή του παιχνιδιού ώστε η εξέλιξη αυτού να είναι η καλύτερη 

δυνατή για το χαρακτήρα που χειρίζεται. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα 

βαθμολόγησης με σκοπό ανάλογα με τη βαθμολογία που προκύπτει να κρίνεται η επίδοση του 

παίκτη. Επιλέχθηκε κάθε φορά που ο παίχτης κάνει μία σωστή επιλογή να βαθμολογείται με 

+1 ή +2, αν οι απαντήσεις είναι περισσότερες από δύο. Προφανώς σε περίπτωση που η μία 

απάντηση είναι πιο σωστή από την άλλη βαθμολογείται με +2. Σε περίπτωση που ο παίκτης 

επιλέξει τη λανθασμένη απάντηση δεν προστίθενται βαθμοί στο σύνολό του. Ο τρόπος που 

γίνεται η προσθήκη των πόντων σε κάθε σωστή επιλογή είναι δίπλα στο όνομα του χαρακτήρα 

ως εξής:  

 

       CHARACTER (animation) +1 

(Dialogue.) 

 

Προφανώς η βαθμολογία καταμετράται αποκλειστικά για των πρωταγωνιστή του σεναρίου 

τον οποίο χειρίζεται ο παίκτης. 
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Η ιστορία που δημιουργήθηκε χωρίζεται σε τρία επεισόδιά. Κάθε ένα από τα επεισόδια αυτά 

διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το περιεχόμενο, ωστόσο κοινό σημείο αναφοράς είναι ο 

χαρακτήρας που χειρίζεται ο παίκτης και το γεγονός ότι το ένα αποτελεί συνέχεια του 

προηγούμενου όσον αφορά την ιστορία. Κατά αυτόν τον τρόπο τα τρία επεισόδια είναι τα εξής 

ανάλογα με το σενάριό τους: Επεισόδιο 1: Δημιουργία χαρακτήρα, Επεισόδιο 2: Team Leader, 

Επεισόδιο 3: Project Manager.  

 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό μόνα τα επεισόδιά 2 και 3 φέρνουν το χρήστη σε άμεση 

επαφή με τα θέματα έργων λογισμικού και τον κάνουν να πάρει αποφάσεις σχετικά με καίρεα 

επί του θέματος ζητήματα. Ωστόσο όπως θα αναφερθεί και παρακάτω στην παρουσίαση των 

επεισοδίων, το επεισόδιο 1 κάθε άλλο παρά ασήμαντο είναι. 

Όσον αφορά τους χαρακτήρες που βρίσκουμε μέσα στα επεισόδιά είναι οι εξής: DONNA, 

ERIC, HARVEY, HELENA, JONAH, LOUIS LITT, MIKE, NORA, RACHEL, REY, 

STELLA, VICKY. 

5.2 Παρουσίαση των επεισοδίων 

5.2.1 Επεισόδιο 1ο  

Όπως έχει αναφερθεί ξανά η ανά χείρας διπλωματική εργασία βασίζεται σε ένα εκπαιδευτικό 

παιχνίδι που αφορά θέματα ηθικής και δεοντολογίας στην Τεχνολογία Λογισμικού το οποίο 

δημιουργήθηκε ως θέμα διπλωματικής εργασίας [18]. Στα σχόλια των παικτών μετά την 

ολοκλήρωση του παιχνιδιού ένα μεγάλο ποσοστό πρότειναν τη δυνατότητα να μπορεί ο 

εκάστοτε παίχτης να διαλέξει το φύλο του χαρακτήρα του καθώς και το όνομα του. Αυτό 

μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι ο παίκτης νιώθει πιο οικεία αν το όνομα και το φύλο του 

χαρακτήρα ταυτίζεται με το δικό του. Στοχεύοντας προς αυτή την κατεύθυνση και με γνώμονα 

την αύξηση της αμεσότητας του παιχνιδιού δημιουργήθηκε ένα ξεχωριστό επεισόδιο κατά το 

οποίο ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει το χαρακτήρα του κατά βούληση. 

 

Κατά αυτόν τον τρόπο μετά από το εισαγωγικό μήνυμα καλωσορίσματος ο παίκτης 

χρειάζεται να εισάγει το όνομα του χαρακτήρα που α χειρίζεται και είναι ο πρωταγωνιστής του 

σεναρίου. Έπειτα καλείτε να διαλέξει το φύλο του χαρακτήρα και στην συνέχεια να 

διαμορφώσει τα εξωτερικά χαρακτηρίστηκα του όπως αυτός επιθυμεί. Όπως φαίνεται και στην 

Εικόνα 17 τα χαρακτηρίστηκα που μπορεί να αλλάξει είναι συνολικά 7. Χρώμα δέρματος, 

μάτια, μαλλιά, φρύδια, σχήμα προσώπου, μύτη και στόμα. Ωστόσο στις κατηγορίες μαλλιά, 

φρύδια , στόμα και μάτια υπάρχει η δυνατότητα εκτός από την επιλογή τύπου επιπλέον η 

επιλογή χρώματος. 
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Οι επιλογές για κάθε κατηγορία εξωτερικών χαρακτηριστικών είναι πολλές με σκοπό να 

ικανοποιείται κάθε ανάγκη του παίκτη και να μπορεί να δημιουργηθεί ένας χαρακτήρας που να 

μοιάζει στο χρήστη αν αυτός το επιθυμεί. 

 

Όπως έχει ήδη ειπωθεί το παιχνίδι έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Κατά αυτό τον τρόπο ο 

παίκτης πρέπει να συλλεγεί πληροφορίες και γνώσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Συνάμα 

κρίνεται απαραίτητο να παίρνει τις αποφάσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού που τον 

αντιπροσωπεύουν και τις οποίες ο ίδιος θεωρεί ότι είναι οι καλύτερες συγκριτικά με τις 

υπόλοιπες. Αυτός ήταν και ο στόχος δημιουργίας αυτού του επεισοδίου. Δημιουργώντας έναν 

χαρακτήρα ανάλογα με τις προτιμήσεις του και έχοντας την ευκαιρία ο χρήστης να του δώσει 

το όνομα της επιλογής του οδηγείτε σε μία άμεση σύνδεση με αυτόν. Η αίσθηση ότι οι 

αποφάσεις που λαμβάνει μέσα στο παιχνίδι είναι για τον ίδιο του τον εαυτό και όχι για έναν 

«ξένο» χαρακτήρα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι λανθασμένες απαντήσεις τον επηρεάζουν 

άμεσα τον οδηγούν στο να επιλέγει με περισσότερη συνείδηση και στοχαστικότατα. Κατά αυτό 

τον τρόπο τα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού είναι απτά και φανερώνουν 

τo γνωστικό επίπεδο του χρήστη στα θέματα που θίγονται. 

 

Εικόνα 17 Επιλογή αλλαγής χαρακτηριστικών από τον παίκτη 

Επισόδιο 1 
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5.2.2 Επεισόδιο 2ο  

Στο επεισόδιο 2 ο χαρακτήρας που έχει δημιουργήσει ο χρήστης αναλαμβάνει το πόστο του 

team leader σε μία ομάδα λογισμικού. Ο πρώτος χαρακτήρας που γνωρίζει ο χρήστης, εκτός 

του πρωταγωνιστή, στην πρώτη σκηνή στον εργασιακό χώρο είναι η Helena. Η Helena είναι ο 

project manager της εταιρίας. Μετά από το καλωσόρισμα στη νέα θέση που αναλαμβάνει ο 

χαρακτήρας και την ενημέρωση σχετικά με το νέο project που αναλαμβάνει η ομάδα ο παίκτης 

καλείτε να κάνει την πρώτη του επιλογή καθώς η Helena ρωτά πιο είναι το καταλληλότερο 

διάγραμμα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για διαιρεθεί ο φόρτος εργασίας στην ομάδα (Εικόνα 

18). 

 

Αργότερα την ίδια μέρα και μετά από παρότρυνση της Helena ο χαρακτήρας οργανώνει την 

πρώτη συνάντηση όλων των μελών της ομάδας με σκοπό την ενημέρωση για το νέο project και 

το διαμοιρασμό καθηκόντων σε κάθε ένα από αυτούς. Ο παίκτης έρχεται αντιμέτωπος με το 

δίλλημα να ενημερώσει μέσω email τα μέλη της ομάδας ή διαφορετικά να ενημερωθεί για της 

διαθέσιμες ώρες με τη βοήθεια της γραμματέως του. Σε περίπτωση επιλογής της ενημέρωσης 

μέσω mail η συνάντηση της ομάδας κρίνεται ως αποτυχημένη καθώς ένα μέλος δεν έχει δει το 

mail και απουσιάζει. Η γραμματέας αντίθετα γνωρίζει ακριβώς τις διαθέσιμες ώρες για την 

εκτέλεση ενός meeting  και ενημερώνει το χαρακτήρα ανάλογα.  

 

Η επόμενη σκηνή περιέχει μία από τις σημαντικότερες επιλογές για τον παίκτη. Ως 

αποτέλεσμα του διαμοιρασμού εργασιών στα μέλη της ομάδας ο Mike ο οποίος είναι junior 

programmer θεωρεί ότι η δουλεία που του ανατέθηκε να φέρει εις πέρας είναι πολύ εύκολη και 

δεν αντικατοπτρίζει τις δυνατότητές του. Πιθανές απαντήσεις είναι να του δώσει επιπλέον 

κίνητρο, να του πει να κάνει αυτό που του ζητήθηκε ή να ρωτήσει τον project manager (Εικόνα 

Εικόνα 18 Διλλήμα για καταλληλότητα σχεδιαγράμματος επισόδιο 2 
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19). Η επιλογή που κάνει ο παίκτης σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντική καθώς τον 

επηρεάζει στη μετέπειτα εξέλιξη της ιστορίας. 

 

Στη συνέχεια της ιστορίας ο χρήστης καλείται να αποφανθεί για το τι πρέπει ο χαρακτήρας 

να κάνει σχετικά με ένα χαρακτηριστικό που θέλει να προσθέσει στην εφαρμογή που 

δημιουργεί η ομάδα του. Σκοπός αυτού του ερωτήματος είναι να κατανοήσει ο παίκτης ότι τν 

πρώτο λόγω έχει ο πελάτης καθώς επίσης και ότι η παρορμητικότητα της ομάδας μπορεί να 

επηρεάσει κάποιον με αρνητικό τρόπο. 

 

 

Στο σημείο αυτό βλέπουμε για πρώτη φορά στο παιχνίδι τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει 

μια λανθασμένη απάντηση. Κατά αυτόν τον τρόπο ανάλογα με την απάντηση που έχουμε δώσει 

στο Mike κρίνεται και ο λόγος παραίτησής του. Η επιλογή που τίθεται στον παίκτη είναι ποια 

θα είναι η αντιμετώπιση σε μια απρόσμενη αποχώρηση ενός μέλους της ομάδας. Παράλληλα 

οι στόχοι για τους οποίους τίθεται αυτό το ζήτημα είναι δύο. Πρώτος είναι να γίνει αντιληπτό 

το γεγονός ότι ενδέχεται σε μια ομάδα να υπάρχουν απρόοπτες αποχωρήσεις όσο καλό και αν 

είναι το περιβάλλον αυτής. Δεύτερος και σημαντικότερος είναι να κατανοήσει ο παίκτης ότι η 

καθυστέρηση ενός deadline που έχει τεθεί είναι πολύ συχνό φαινόμενο στις εταιρίες και 

ορισμένες φορές είναι δύσκολο να αποφευχθεί. Ανάλογα με την απάντηση που θα δώσει ο 

χρήστης στο πως θα γίνει η αναπλήρωση του μέλους που αποχώρησε τίθενται και τα ανάλογα 

επακόλουθα διλήμματα. 

Εικόνα 19 Δίλλημα αντιμετώπισης Junior programmer Επισόδιο 2 
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Μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιλογές που θα χρειαστεί να κάνει ο παίχτης κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού είναι η επόμενη. Ο χρήστης καλείτε να επιλύσει μία αντιπαράθεση 

μεταξύ δύο μελών της ομάδας. Όπως και προηγούμενος το δίλλημα αυτό επιδιώκει να πετύχει 

δύο πράγματα. Πρώτον το γεγονός ότι ένας αποδοτικός και ικανός αρχηγός ομάδας δεν 

μεταδίδει το πρόβλημα δύο μελών σε όλη την ομάδα και προσπαθεί να λύσει αυτός το 

πρόβλημα σε αρχική φάση. Δεύτερον ο παίκτης κρίνεται για την τις γνώσεις που έχει στο 

διάγραμμα Pert. Πιο συγκεκριμένα δίνεται στο χρήστη το διάγραμμα 1.Ο χρήστης καλείτε για 

να λύσει τη διαμάχη να αποφασίσει αν το εν λόγω διάγραμμα είναι σωστό ή λανθασμένο και 

να αποφανθεί αν είναι λανθασμένο σε πιο σημείο βρίσκεται το λάθος. 
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Σχήμα 1 Pert chart Επισόδιο 2 

 

 

 

Στόχος με τη χρήση ενός Pert διαγράμματος είναι να μάθει ο χρήστης τα πιθανά λάθη που 

μπορεί να γίνουν στο σχεδιασμό του. Για αυτό το λόγο δεν χρησιμοποιήθηκε δύσκολο 

διάγραμμα. Παράλληλα ο χρήστης οδηγείτε πάντα στο να προσπαθήσει να λύσε αυτή τη 

διαμάχη ο ίδιος καθώς ακόμα και αν ζητήσει βοήθεια τόσο από την ομάδα όσο και από την 

project manager θα τον παροτρύνουν να αναλάβει τις ευθύνες του και να επιλύσει την 

αντιπαράθεση. Στο σχήμα 2 που ακολουθεί απεικονίζονται όλες οι πιθανές διαδρομές που 

μπορεί να επιλέξει ο χρήστης.  
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Σχήμα 2 Σύνολο μονοπατιών για λύση της διαμάχης Επισόδιο2 

 

Παρατηρούμε ότι ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει βοήθεια για τη λύση της 

αντιπαράθεση παραπάνω από μία φορές τόσο από την ομάδα όσο και από την Helena. Παρόλα 

αυτά μόνο αν προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα μόνος του (σωστό η λανθασμένο διάγραμμα 

Pert) μπορεί να συνεχιστεί η ιστορία. 

 

Το τελευταίο δίλλημα επικεντρώνεται στο ηθικό κομμάτι. Πιο συγκεκριμένα ο 

πρωταγωνιστής μετά από παραίνεση της ομάδας συναντάει τον πελάτη (Louis Litt) για να του 

μια αλλαγή στο προϊόν. Ο παίκτης καλείτε να αποφασίσει αν ήταν δική του ιδέα η συνάντηση 

παίρνοντας όλα τα εύσημα ή να αποκαλύψει την αλήθεια ότι ήταν ιδέα της ομάδας του.  

 

Μετά την ολοκλήρωση του δευτέρου επεισοδίου, όπως επίσης και του τρίτου, ο παίκτης 

παροτρύνεται να ξαναπαίξει το παιχνίδι κάνοντας διαφορετικές επιλογές και βλέποντας 

διαφορετικές εξελίξεις στην ιστορία. Δεύτερη επιλογή είναι η εμφάνιση στην οθόνη των 

βασικών συμπερασμάτων που προκύπτουν από το επεισόδιο 2 (Εικόνα 20). Τα σχόλια που 

εμφανίζονται στην οθόνη είναι ουσιαστικά η γενική ιδεολογία που πρέπει να ακολουθεί ένας 

team leader και με πιο άμεσο τρόπο οι καλύτερες επιλογές που θα μπορούσε να κάνει στο 

σενάριο που έχει διαδραματιστεί προηγούμενος. 
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Προαναφέρθηκε ότι το παιχνίδι που δημιουργήθηκε είναι συνέχεια ενός παρόμοιου 

παιχνιδιού στα πλαίσια μιας διπλωματικής εργασίες σχετικά με θέματα ηθικής και 

δεοντολογίας. Η επιλογή που έχει ο χρήστης να μην δει ουσιαστικά τις «λύσεις» απευθείας 

μετά το τέλος κάθε επεισοδίου ήταν μία βασική πρόταση όσον έπαιξαν το παιχνίδι καθώς 

προτιμούσαν να έχουν την επιλογή να προσπαθήσουν ξανά αν το αποτέλεσμα τους δεν ήταν 

τόσο καλό. 

 

5.2.3 Επεισόδιο 3ο  

 

Στο επεισόδιο 3 ο χαρακτήρας που έχει δημιουργήσει ο χρήστης αναλαμβάνει το πόστο του 

Project manager. Η πρώτη σκηνή που εξελίσσεται στο επεισόδια διαδραματίζεται σε ένα 

γραφείο στο οποίο η Helena καλωσορίζει τον πρωταγωνιστή. Σκοπός της συνάντησης όπως ο 

παίκτης μαθαίνει αμέσως μετά είναι ότι η Helena παραιτείται και αφήνει τη θέση της τον 

πρωταγωνιστή. 

 

Πρώτο από τα θέματα που έχει να διαχειριστεί ως Project manager  ο χρήστης είναι ένα 

meeting για την αξιολόγηση κινδύνων του νέου έργου που έχει αναλάβει εταιρία. Ο χρήστης 

καλείτε να επιλέξει δύο πιθανούς κινδύνους ώστε να παρουσιάσει σtο meeting. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται από τα μέλη της ομάδας μια πληθώρα σεναρίων που μπορούν να συμβούν 

κατά τη διάρκεια του έργου (Εικόνα 21). Στόχος του παίκτη είναι να ξεχωρίσει ποια σενάρια 

Εικόνα 20 Επιλογές μετά το τέλος του  δευτερου Επισοδίου 
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είναι κίνδυνοι και ποια προβλήματα, δηλαδή έχουν πιθανότητα 100% να συμβούν όπως 

αναλύθηκαν και στην ενότητα 3. 

 

 

 

Σκοπός τις αλληλουχίας αυτής διλημμάτων που αφορούν την αξιολόγηση κινδύνων είναι η 

κατανόηση των διαφορών που υπάρχει μεταξύ αυτών και των προβλημάτων ενός project καθώς 

συχνά οι δύο κατηγορίες αυτές συγχέονται. 

 

Στη συνέχεια ο παίκτης καλείται ξανά να επίλυση ένα δίλλημα που περιέχει πάλι 

σχεδιαγράμματα. Ειδικότερα ένας junior programmer (Rey) σπεύδει στο πρωταγωνιστή για 

βοήθεια αφού του έχει ανατεθεί να δημιουργήσει ένα διάγραμμα Gannt για το δίκτυο 

δραστηριοτήτων του σχήματος 3. Ο παίκτης  αφού δει το δίκτυο δραστηριοτήτων καλείται 

πάρει απόφαση σχετικά με την ορθότητα του διαγράμματος Gantt που έχει δημιουργηθεί 

(σχήμα 4) και το σημείο το οποίο εντοπίζει τυχόν σφάλμα. Τα διαγράμματα Pert και Gantt 

παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην οργάνωση. Ο λόγος αυτός οδήγησε στη χρησιμοποίηση 

και των δύο στο παιχνίδι που δημιουργήθηκε. Ωστόσο σε αυτό το σημείο επιτράπηκε στο 

παίκτη να δώσει τη δυνατότητα στο χαρακτήρα να συμβουλευτεί το βιβλίο του Sommerville 

Software Engineering. Με άλλα λόγια του προσφέρεται μια βοήθεια λόγο της επιπλέον 

δυσκολίας του θέματος. 

 

Εικόνα 21 Διαχείρηση κινδύνων Επισόδιο 3 
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Σχήμα 3 Δίκτυο δραστηριωτήτων Επισόδιο 3 

 

 

 

 

 

Η τελευταία επιλογή που χρειάζεται να κάνει ο χρήστης αφορά την καθυστέρηση παράδοση 

της πρώτης εκδοχής της εφαρμογής που δημιουργεί η ομάδα. Καλείτε πιο συγκεκριμένα να 

επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα δουλέψει το σύνολο τον εργαζομένων ώστε να γίνει η 

επιτευχθεί ο στόχος και να παραδοθεί εντός χρονικού πλάνου η εφαρμογή. 

 

Όπως και στο τέλος του Επεισοδίου 2 έτσι και τελειώνοντας το επεισόδιο 3 ο παίκτης έχει 

τη δυνατότητα να ξαναπαίξει το επεισόδιο οι να λάβει πληροφορίες και συμβουλές για τη 

νοοτροπία την οποία λειτουργεί ένας project manager. Οι συμβουλές αυτές αποτελούν και της 

καλύτερες δυνατές επιλογές που μπορεί να κάνει ο χρήστης κατά τη διάρκεια της ιστορίας. 

 

 

Σχήμα 4 Gantt chart Επισόδιο 3 
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6  

Χρήση και αξιολόγηση παιχνιδιού  

 

6.1 Στόχοι χρήσης 

Ο ρόλος του αρχηγού ομάδας λογισμικού και του υπεύθυνου έργου αποτελεί στις μέρες μας 

ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα στο τoμέα της τεχνολογίας με αποτέλεσμα 

Πανεπιστημιακά ιδρύματα να διδάσκουν μαθήματα τέτοιου περιεχομένου. Ωστόσο η 

διδασκαλία αυτή της θεματολογίας στηρίζεται σε κλασσικούς και παραδοσιακούς τρόπους 

μάθησης, όπως τα βιβλία, οι διαφάνειες κτλ.. Μέσα από τη χρήση τoυ παιχνιδιoύ που 

δημιουργήθηκε στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής, ισχυριζόμαστε ότι ένα παιχνίδι 

βασισμένo στη γνώση και με στόχo την εκπαίδευση, ή αλλιώς ένα SG, όπως είθισται να λέγεται, 

μπoρεί να είναι μια αρκετά καλή πρακτική για τους φοιτητές στην απόκτηση και εφαρμoγή 

γνώσεων. Η χρήση τoυ παιχνιδιoύ ως εκπαιδευτικό εργαλείο, δίνει στoυς φoιτητές τη 

δυνατότητα να έρθoυν σε επαφή με καταστάσεις πoυ αντικατoπτρίζουν την πραγματικότητα, 

μέσα από ένα διασκεδαστικό τρόπo. Ιδιαίτερα προσόντα για τη χρήση του παιχνιδιού δεν 

χρειάζονται, ωστόσο μια γενική ιδέα πάνω στις βασικές αρχές του τομέα του λογισμικού 

βοηθούν σιγουρά στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. 

 

Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε, έγινε με στόχο τη διερεύνηση της εκπαιδευτικής 

αποτελεσματικότητας που είχε το παιχνίδι, με τη χρήση ενός τεστ κατά την ολοκλήρωση του 

παιχνιδιού (post-test), σε σύγκριση ένα τεστ πριν τη χρήση του παιχνιδιού (pre-test). Το σύνολο 

των χρηστών που ολοκλήρωσαν τη διαδικασία αξιολόγησης ήταν 22. Τα ερωτήματα που 

μελετήθηκαν είναι τα εξής. 

 

• ΕΡ. 1: Υπάρχει κάποια επίδραση μαθησιακής φύσης στους χρήστες από τη χρήση του 

παιχνιδιού όσον αφορά το θέμα του παιχνιδιού;  

• ΕΡ. 2: Θεώρησαν οι φοιτητές ότι το παιχνίδι αποτέλεσε ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο;  

• ΕΡ. 3: Θεώρησαν οι φοιτητές ότι το παιχνίδι ήταν ένα εύχρηστο εργαλείο;  
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• ΕΡ. 4: Υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης, την 

αντίληψη της εκπαιδευτικής χρησιμότητας και την υποκειμενική ευχρηστία, ανάλογα με το 

φύλο;  

• ΕΡ. 5: Υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης, την 

αντίληψη της εκπαιδευτικής χρησιμότητας και την υποκειμενική ευχρηστία, ανάλογα με το αν 

οι χρήστες ήταν προπτυχιακοί φοιτητές ή τελειόφοιτοι; 

 

Από τους συνολικά 22 συμμετέχοντες οι 17 ήταν άνδρες με ποσοστό 77,3% και οι 5 γυναίκες 

με ποσοστό 22,7%. Μια τέτοια διαφορά είναι λογική αν αναλογιστεί κανείς ότι στην έρευνα 

συμμετείχαν προπτυχιακοί φοιτητές και τελειόφοιτοι του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και 

Πληροφορικής (Computer Engineering and Informatics Department) του Πανεπιστημίου 

Πατρών στο οποίο ο αριθμός των ανδρών είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από αυτόν των 

γυναικών . 

 

 

 

Από το συνολικό πλήθος των 22 ατόμων που έλαβε μέρος οι 10 ήταν τελειόφοιτοι με 

ποσοστό 45,5% και οι 12 προπτυχιακοί φοιτητές με ποσοστό 54,5%. Το ποσοστό φαίνεται στην 

Εικόνα 23. 

Γυνάικες Άνδρες

Εικόνα 22 Ποσοστό Ανδρών - Γυναικών στην έρευνα 
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Όπως ήταν αναμενόμενο η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών χρησιμοποίησε το κινητό 

τηλέφωνο για τη χρήση του παιχνιδιού σε σχέση με τις άλλες επιλογές που ήταν διαθέσιμες. 

Πιο συγκεκριμένα, 19 από αυτούς δηλαδή το 86,4% έκανε χρήση του κινητού, 2 από αυτούς 

χρησιμοποίησαν tablet (9,1%), ενώ μόνο 1 χρησιμοποίησε εξομοιωτή στο laptop (4,5%). Το 

ποσοστό απεικονίζεται στην Εικόνα 24. 

 

 

 

Το τελευταίο στατιστικό της έρευνας, έχει να κάνει με το λειτουργικό που χρησιμοποιήθηκε. 

17 από τους φοιτητές χρησιμοποίησαν Android (ποσοστό 77,3%), 4 iOs (ποσοστό 18,2%) και 

μόλις 1 (ποσοστό 4,5%), χρησιμοποίησε εξομοιωτή. Το αντίστοιχα ποσοστά φαίνονται στην 

Εικόνα 25. 

Τελειόφοιτοι Προπτυχιακοί φοιτητές 

mobile tablet laptop emul

Εικόνα 23 Ποσοστό Προπτυχιακών φοιτητών-Τελειόφοιτων στην έρευνα 

Εικόνα 24 Ποσοστό σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε 
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Οι χρήστες αρχικά, έπρεπε να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο (pre-test), πριν από τη 

χρήση του παιχνιδιού. Πρόσβαση στο παιχνίδι θα είχαν, αφού συμπλήρωναν πρώτα αυτό το 

ερωτηματολόγιο που αντικατόπτριζε τις γνώσεις τους, πριν τη χρήση του παιχνιδιού. Το 

ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 6 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όπως φαίνεται και στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

Android iOS Emulator

Εικόνα 25 Ποσοστό σχετικά με το λειτουργικό που χρησιμοποιήθηκε 
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Πίνακας 1 Ερωτηματολόγιο μελέτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια, οι χρήστες έπρεπε να ολοκληρώσουν και τα 3 επεισόδια του παιχνιδιού και 

να αναφέρουν τους κωδικούς τους οποίους εμφανίζονταν στην οθόνη τους και εξαρτώνταν από 

τις απαντήσεις τους εντός παιχνιδιού. Έτσι, έφταναν στο τελικό στάδιο της διαδικασίας, που 

ήταν η συμπλήρωση του ίδιου ερωτηματολογίου για να μετρήσουμε αν είχε εκπαιδευτικό 

αποτέλεσμα το παιχνίδι . Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου αυτού, είχε ακριβώς τις ίδιες 

ερωτήσεις-απαντήσεις που είχε και το αρχικό ερωτηματολόγιο παραπάνω. Στη συνέχεια, 

προστέθηκαν 3 ακόμα, ενότητες ερωτήσεων, για την ολοκλήρωσή του. Η πρώτη ενότητα, είχε 

3 ερωτήσεις και αφορούσε την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής εμπειρίας που προσέφερε το 

παιχνίδι από το 1 έως το 5 (Πίνακας 2). 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση αντιπαράθεση μεταξύ δύο μελών 

της ομάδας, είναι προτιμότερο: 

Να αποφασίσει η ομάδα ποιος έχει δίκιο. 

Να προσπαθήσετε εσείς να λύσετε το πρόβλημα 

ως αρχηγός της ομάδας. 

Να αποφασίσει ο Project Manager ποιός έχει 

δίκιο. 

Μια καθυστέρηση σε ένα project λύνεται πάντα 

με: 

Υπερωρία. 

Προσθήκη νέου προσωπικού. 

Μετακίνηση προσωπικού από άλλο project της 

εταιρίας. 

Όλα τα παραπάνω 

Δεν είναι πάντα επιλύσιμο. 

Αν δεν είστε σίγουρος για κάποιο κομμάτι του 

project: 

Ρωτάτε την ομάδα. 

Ρωτάτε τον Project Manager. 

Ρωτάτε τον πελάτη. 

Αν ένα project μένει πίσω η προσθήκη επιπλέον 

προσωπικού είναι πιθανότερο να: 

Καθυστερήσει και άλλο το project. 

Επιτευχθεί η ολοκλήρωση του project αλλά όχι 

στον επιθυμητό χρόνο. 

Επιτευχθεί η ολοκλήρωση του project στον 

επιθυμητό χρόνο. 

Ποιο από τα παρακάτω δεν πρέπει να ληφθεί 

υπόψιν στην ανάλυση κινδύνων ενός project: 

Να πέσει ο Εξυπηρετητής (server). 

Να αλλάξουν οι απαιτήσεις του πελάτη. 

Να μην προγραμματιστεί συνάντηση πελάτη με 

junior programmers. 

Το Pert chart είναι αναγκαίο για: Διαμοιρασμό εργασιών στους εργαζόμενους. 

Χρονοπρογραμματισμό του έργου. 

Έλεγχο των διαθέσιμων πόρων. 

Όλα τα παραπάνω 
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Πίνακας 2  Αξιολόγηση εκπαιδευτικής εμπειρίας 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Πόσο χρήσιμο θεωρείτε το παιχνίδι που παίξατε 

ως εκπαιδευτικό εργαλείο;  

 

1(καθόλου) έως 5 (πάρα πολύ) 

Θα συνιστούσατε το παιχνίδι σε κάποιον/α 

φίλο/η σας που θέλει να μάθει για τα διλήμματα 

ηγεσίας και management που προκύπτουν στο 

χώρο εργασίας, με ψυχαγωγικό τρόπο; 

 

 

1(καθόλου) έως 5 (πάρα πολύ) 

Θα συνιστούσατε το εργαλείο παιχνίδι σε 

κάποιον/α φίλο/η σας που θέλει να 

προγραμματίσει κάτι παρόμοιο; 

 

1(καθόλου) έως 5 (πάρα πολύ) 

 

Το δεύτερο μέρος του τελικού ερωτηματολογίου αποτελούνταν από τις 10 ερωτήσεις του, με 

κλίμακα ξανά, από το 1 έως το 5 που αποσκοπούσαν ουσιαστικά στην αξιολόγηση ευχρηστίας 

του παιχνιδιού. 

 

Πίνακας 3 Αξιολόγηση ευχρηστίας παιχνιδιού 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Νομίζω ότι θα ήθελα να χρησιμοποιώ αυτό το παιχνίδι συχνά.  

Βρήκα αυτό το παιχνίδι αδικαιολόγητα περίπλοκο. 

Σκέφτηκα ότι αυτό το παιχνίδι ήταν εύκολο στη χρήση. 

Νομίζω ότι θα χρειαστώ βοήθεια από κάποιον τεχνικό για να είμαι σε θέση να χρησιμοποιήσω αυτό 

το παιχνίδι. 

Βρήκα τις διάφορες λειτουργίες σε αυτό το παιχνίδι καλά ολοκληρωμένες. 

Σκέφτηκα ότι υπήρχε μεγάλη ασυνέπεια σε αυτό το παιχνίδι. 

Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα μάθουν να χρησιμοποιούν αυτό το παιχνίδι πολύ 

γρήγορα. 

Βρήκα αυτό το παιχνίδι πολύ περίπλοκο/δύσκολο στη χρήση. 

Ένιωσα πολύ σίγουρος/η χρησιμοποιώντας αυτό το παιχνίδι. 

Χρειάστηκε να μάθω πολλά πράγματα πριν να μπορέσω να ξεκινήσω με αυτό το παιχνίδι. 

 

Μια από τις τελευταίες ερωτήσεις που έπρεπε να απαντήσουν οι φοιτητές, είχε να κάνει με 

τη βαθμολογία που θα έδιναν οι ίδιοι στο παιχνίδι χρησιμοποιώντας έναν από τους 

χαρακτηρισμούς που δίνονταν ως πιθανές απαντήσεις ως φαίνεται και παρακάτω. 
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Πίνακας 4 Συνολική βαθμολογία παιχνιδιού από τους παίκτες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος, οι χρήστες καλούνταν να παραθέσουν τους κωδικούς που τους δίνονταν στο τέλος 

του παιχνιδιού και εξαρτώνταν από τις απαντήσεις τους μέσα σε αυτό. Μετέπειτα είχαν τη 

δυνατότητα να κάνουν κάποιο σχόλιο σε σχέση με θέματα, τα οποία κατά τη γνώμη τους, θα 

μπορούσαν να βελτιωθούν σε μια μελλοντική εκδοχή του παιχνιδιού. Έτσι, όλες οι παραπάνω 

ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκαν ώστε να γίνει η συλλογή των δεδομένων, ενώ οργανώθηκαν και 

επεξεργάστηκαν χρησιμοποιώντας το Microsoft Excel. 

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Συνολικά, θα βαθμολογούσα το παιχνίδι ως: Το χειρότερο που θα μπορούσα να φανταστώ 

Απαίσιο 

Φτωχό 

ΟΚ 

Καλό 

Εξαιρετικό 

Το καλύτερο που θα μπορούσα να φανταστώ 



Δημιουργία εκπαιδευτικού παιχνιδιού επιλογών ενός μηχανικού λογισμικού για θέματα εργασίας ως έμπειρου 

μηχανικού και ως διαχειριστή έργων λογισμικού. 

Αποστολόπουλος Γεώργιος - Α.Μ. 23571 57 

6.2 Αποτελέσματα χρήσης – Αξιολόγηση  

Αφού συλλέχθηκαν τα ερωτηματολόγια ξεκίνησε η ανάλυση των αποτελεσμάτων. Όπως 

φαίνεται και στον πίνακα 5 βρέθηκε η μέση τιμή, η διάμεσος και η τυπική απόκλιση στη 

Βαθμολογία Pre-test και στη Βαθμολογία Post-test με σκοπό να παρατηρηθεί αν το γνωστικό 

επίπεδο των χρηστών πάνω στα θέματα του παιχνιδιού αυξήθηκαν ή αν όχι.  

Πίνακας 5 Στατιστικά Pre-test και Post-test για το σύνολο των χρηστών 

 

 

6.2.1 Αξιολόγηση εκπαιδευτικής εμπειριας 
 

 Όσον αφορά την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής εμπειρίας που προσέφερε το παιχνίδι στον 

παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα στις ερωτήσει που κλήθηκαν να απαντήσουν οι 

χρήστες βασισμένες στον τομέα αυτόν. 

Πίνακας 6 Στατιστικά για την εκπαιδευτική εμπειρία για το σύνολο των χρηστών 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
(1 καθόλου; 5 πάρα πολύ) 

MΕΣΗ 

ΤΙΜΗ 

ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Πιστεύω ότι το παιχνίδι 

είναι ένα χρήσιμο 

εκπαιδευτικό εργαλείο 

3,95 4,00 0,71 

Θα συνιστούσατε το 

παιχνίδι σε κάποιον/α 

φίλο/η σας που θέλει να 

μάθει για τα διλήμματα 

ηγεσίας και management 

που προκύπτουν στο 

χώρο εργασίας, με 

ψυχαγωγικό τρόπο; 

4,27 4,00 0,62 

θα συνιστούσατε το 

εργαλείο παιχνίδι σε 

κάποιον/α φίλο/η σας που 

θέλει να προγραμματίσει 

κάτι παρόμοιο; 

4,20 4,50 0,83 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

MΕΣΗ 

ΤΙΜΗ 

ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Βαθμολογία Pre-test (0-

100) 

 62,11 66,66 24,20 

Βαθμολογία Post-test (0-

100) 

84,85 83,33 14,13 
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6.2.2 Αξιολόγηση ευχρειστείας 
 

Όσον αφορά την ευχρηστία του παιχνιδιού από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που 

κλήθηκαν οι χρήστες να απαντήσουν, η μέση τιμή της βαθμολογίας του με κλίμακα από το 1 

(καθόλου εύχρηστο) στο 5 (πολύ εύχρηστο) ήταν 4,55 με διασπορά 5 και τυπική απόκλιση 

0,58. 

 

6.2.3 Διαφορές σε σχέση με το φύλο των χρηστών 
 

Το τρίτο ερώτημα που τέθηκε αφορά την σύγκριση μεταξύ του γυναικών και του ανδρών όσον 

αφορά τις απαντήσεις τους στο pre-test και στο post-test καθώς και στο πως κρίνουν το παιχνίδι 

ως προς το εκπαιδευτικό του κομμάτι αλλά και το κομμάτι της ευχρηστίας. Παρατηρήθηκε ότι 

οι γυναίκες χρήστες σε σχέση με τους άνδρες σημείωσαν καλύτερα αποτελέσματα στο pre-test 

και στο post-test. Παράλληλα οι άνδρες εκτίμησαν ότι το παιχνίδι που δημιουργήθηκε είναι πιο 

εύχρηστο και εκπαιδευτικό. Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα παρατίθενται στο Πίνακα 7. 

 

Πίνακας 7 Στατιστικά για Ανδρες-Γυναίκες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γυναίκες χρήστες 

(Ν=5) 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ MΕΣΗ 

ΤΙΜΗ 

ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Βαθμολογία Pre-test 

(0-100) 

76,66 83,33           22,61 

Βαθμολογία Post-

test (0-100) 

90,00 100 13,34 

 

Πιστεύω ότι το 

παιχνίδι είναι ένα 

χρήσιμο 

εκπαιδευτικό 

εργαλείο 

3,8 3,00 0,98 

Θα συνιστούσατε το 

παιχνίδι σε 

κάποιον/α φίλο/η 

σας που θέλει να 

μάθει για τα 

διλήμματα ηγεσίας 

και management που 

προκύπτουν στο 

χώρο εργασίας, με 

ψυχαγωγικό τρόπο; 

3,8 4,00 0,40 

θα συνιστούσατε το 

εργαλείο παιχνίδι σε 

κάποιον/α φίλο/η 

σας που θέλει να 

προγραμματίσει κάτι 

παρόμοιο; 

4,00 4,00 0,89 
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Είναι το παιχνίδι 

εύχρηστο; 

4,6 5,00 0,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άνδρες χρήστες 

(Ν=5) 

Βαθμολογία Pre-test 

(0-100) 
55,88 50 22,10 

Βαθμολογία Post-

test (0-100) 

88,33 83,33 12,09 

Πιστεύω ότι το 

παιχνίδι είναι ένα 

χρήσιμο 

εκπαιδευτικό 

εργαλείο 

4,00 4,00 0,59 

Θα συνιστούσατε το 

παιχνίδι σε 

κάποιον/α φίλο/η 

σας που θέλει να 

μάθει για τα 

διλήμματα ηγεσίας 

και management που 

προκύπτουν στο 

χώρο εργασίας, με 

ψυχαγωγικό τρόπο; 

4,41 4,00 0,60 

θα συνιστούσατε το 

εργαλείο παιχνίδι σε 

κάποιον/α φίλο/η 

σας που θέλει να 

προγραμματίσει κάτι 

παρόμοιο; 

4,24 4,00 0,80 

Είναι το παιχνίδι 

εύχρηστο; 

4,53 5,00 0,60 

 

6.2.4 Διαφορές σε σχέση τοαν  χρήστης φοιτάει ή όχι 

 

Τέλος το τέταρτο που τέθηκε αφορά τη σύγκριση μεταξύ προπτυχιακών φοιτητών και 

τελειόφοιτων του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (Computer Engineering and 

Informatics Department) του Πανεπιστημίου Πατρών όσον αφορά τις απαντήσεις τους στο pre-

test και στο post-test καθώς και στο πως κρίνουν το παιχνίδι ως προς το εκπαιδευτικό του 

κομμάτι αλλά και το κομμάτι της ευχρηστίας. Παρατηρήθηκε ότι παρά το γεγονός ότι οι 

προπτυχιακοί φοιτητές είχαν περισσότερες λανθασμένες απαντήσεις στο pre-test, στο post-test 

είχαν περισσότερες σωστές σε σύγκριση πάντα με τους προπτυχιακούς φοιτητές. Παράλληλα 

οι προπτυχιακοί φοιτητές βρήκαν το παιχνίδι που δημιουργήθηκε πιο εύχρηστο  αλλά λιγότερο 

εκπαιδευτικό από ότι οι τελειόφοιτοι . Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα παρατίθενται στο 

Πίνακα 8. 
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Πίνακας 8 Στατιστικά για Προπτυχιακούς φοιτητές- Τελειόφοιτους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προπτυχιακοί 

Φοιτητές 

(Ν=12) 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ MΕΣΗ 

ΤΙΜΗ 

ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Βαθμολογία Pre-test 

(0-100) 

68,05 66,66           20,93 

Βαθμολογία Post-

test (0-100) 

81,94 83,33 14,36 

 

Πιστεύω ότι το 

παιχνίδι είναι ένα 

χρήσιμο 

εκπαιδευτικό 

εργαλείο 

3,83 3,00 0,69 

Θα συνιστούσατε το 

παιχνίδι σε 

κάποιον/α φίλο/η 

σας που θέλει να 

μάθει για τα 

διλήμματα ηγεσίας 

και management που 

προκύπτουν στο 

χώρο εργασίας, με 

ψυχαγωγικό τρόπο; 

4,42 4,00 0,49 

θα συνιστούσατε το 

εργαλείο παιχνίδι σε 

κάποιον/α φίλο/η 

σας που θέλει να 

προγραμματίσει κάτι 

παρόμοιο; 

4,25 4,50 0,83 

Είναι το παιχνίδι 

εύχρηστο; 

4,67 5,00 0,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βαθμολογία Pre-test 

(0-100) 
52,66 50 22,10 

Βαθμολογία Post-

test (0-100) 

89,83 94,15 13,02 

Πιστεύω ότι το 

παιχνίδι είναι ένα 

χρήσιμο 

εκπαιδευτικό 

εργαλείο 

4,10 4,00 0,70 

Θα συνιστούσατε το 

παιχνίδι σε 

κάποιον/α φίλο/η 

σας που θέλει να 

μάθει για τα 

διλήμματα ηγεσίας 

και management που 

προκύπτουν στο 

4,10 4,00 0,70 
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Τελειόφοιτοι 

(Ν=10) 

χώρο εργασίας, με 

ψυχαγωγικό τρόπο; 

θα συνιστούσατε το 

εργαλείο παιχνίδι σε 

κάποιον/α φίλο/η 

σας που θέλει να 

προγραμματίσει κάτι 

παρόμοιο; 

4,10 4,00 0,83 

Είναι το παιχνίδι 

εύχρηστο; 

4,40 4,50 0,66 

 

 

6.3 Σχόλια παικτών για βελτιωμένη έκδοση του παιχνιδιού 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στο τέλος του post–test, οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να κάνουν 

ένα σχόλιο ελεύθερης μορφής, για τυχόν διορθώσεις ή βελτιώσεις που θα έκαναν οι ίδιοι, με 

σκοπό να υπάρξει στο μέλλον μια νέα έκδοση του παιχνιδιού, όπως επίσης και να αποκτηθεί 

μια πιο αντικειμενική άποψη για αυτά που θα ήθελε να δει ένας παίκτης σε ένα παιχνίδι. 

 

Ένα μεγάλο μέρος των παικτων επισήμανε πως  θα ήταν χρήσιμη η ύπαρξη εξηγήσεων των 

διαγραμμάτων, κυρίως των Pert και Gantt, μετά το τέλος του παιχνιδιού. Κατά αυτό τον τρόπο 

θα ήταν πιο εύκολη η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο δημιουργούνται τα διαγράμματα. 

 

Παράλληλα ένας χρήστης  προτεινε στο τέλος του παιχνιδιού να μπορεί να δεί όλες τις 

απαντήσεις που έχει δώσει καθώς και όλες τις σωστές απαντήσεις. Παρόλα αυτά η υλοποίηση 

αυτού ήταν δύσκολη λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων που παρείχε η πλατφόρμα.  
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7  
Συμπεράσματα και προοπτικές  

 

 

7.1 Βασικά συμπεράσματα της Διπλωματικής Εργασίας 

Αρχικά, αξίζει να αναφερθεί ότι η πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση του 

συγκεκριμένου SG, αφορά την ύπαρξη παιχνιδιών για ανθρώπους παιδικής ηλικίας και χωρίς 

κανένα εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Η απουσία μιας ειδικής πλατφόρμας για την ανάπτυξη SG, 

κάνει πιο δύσκολη την υλοποίηση του συγκεκριμένου παιχνιδιού, που δεν έχει στόχο μόνο τη 

διασκέδαση. Παρόλα αυτά, ο βασικός στόχος της εκπαίδευσης επετεύχθη και οι χρήστες 

φάνηκε να να είναι θετικοί απέναντι στο εχείρημα αυτό. Με τη χρήση του παιχνιδιού για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς, έγινε αντιληπτό, ότι η μάθηση μπορεί να επιτευχθεί με τρόπους που 

ξεφεύγουν από τους παραδοσιακούς. 

 

Μέσω της παρούσας διπλωματικής εργασίας επιτεύχθηκε η σύνδεση μεταξύ της 

βιβλιογραφίας, που εστίαζε στο ρόλο του team leader και αυτόν του project manager, και των 

SGs. Το γεγονός αυτό είναι απόρροια του ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών φάνηκε 

να αυξάνει το γνωστικό του επίπεδο ενώ παράλληλα θεώρει το παιχνίδι ενδιαφέρον. 

 

Όπως προαναφέρθηκα και στην 4η ενότητα χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα βαθμολόγησης 

με σκοπό ανάλογα με τη βαθμολογία που προκύπτει να κρίνεται η επίδοση του παίκτη. Από τη 

βαθμολόγηση αυτή προκύπτουν αποτελέσματα που συνδέθηκαν με το αν ο χαρακτήρα που 

χειρίστηκε ο χρήστης κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού απολύεται, παραμένει στη θέση 

εργασίας της, η παίρνει προαγωγή. Η βαθμολόγηση έγινε ξεχωριστά για τα επεισόδιά 2 και 3, 

δηλαδή ξεχωριστά για τη θέση του team leader και για τη θέση του project manager. Από το 

συνολικό αριθμό 22 χρηστών που έπαιξαν τον παιχνίδι στο επεισόδιο του αρχηγού ομάδας οι 
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5 πήραν προαγωγή (ποσοστό 22,7%), οι 14 παρέμειναν στην ίδια θέση (ποσοστό 63,7%) και 

οι 3 απολύθηκαν (ποσοστό 13,6%) όπως φαίνεται και παρακάτω.  

 

Στο επεισόδιο του υπεύθυνου οι 4 πήραν προαγωγή (ποσοστό 18,2%), οι 11 παρέμειναν 

στην ίδια θέση (ποσοστό 50,0%) και οι 7 απολύθηκαν (ποσοστό 31,8%) όπως φαίνεται και 

παρακάτω. Η διαφορά αυτή των απολύσεων μεταξύ επεισοδίων team leader και project 

manager είναι λογική αν αναλογιστούμε τη διαφορά δυσκολίας τις θεματολογίας των 

επεισοδίων αλλά και ης πολυπλοκότητας του ρόλου του υπεύθυνου έργου σε σχέση με αυτόν 

του αρχηγού ομάδας. 

 

Project manager

Προαγωγή Παραμονή στη θέση Απόλυση

Team leader

Προαγωγή Παραμονή στη θέση Απόλυση

Εικόνα 26 Ποσοστό σχετικά με το αποτέλεσμα ολοκλήρωσης του Team Leader 

Εικόνα 27 Ποσοστό σχετικά με το αποτέλεσμα ολοκλήρωσης του Poject Manager 
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7.2 Μελλοντικές κατευθύνσεις 

Όπως έχει ήδη επισημανθεί στόχος της ανά χείρας δηπλωματικής εργασίας είναι να 

δημιουργηθεί ένα παιχνίδι κατάλληλο για χρήση από εταιρίες λογισμικού. Συνεπώς, σαν 

μελλοντικός στόχος τιθεται ο εμπλουτισμός των σεναριών του παιχνιδιού που δημιουργήθηκε 

με σκοπό να πλησιάση ακόμα περισσότερο στα καθημερινά δεδομένα του εργασιακού τομέα 

του λογισμικού. 

 

Παράλληλα, αναφέρθηκε πως οι χρήστες κλήθηκαν μετά το πέρας του παιχνιδιού, να 

απαντήσουν στο post-test, μέρος του οποίου ήταν και ένα σχόλιο που θα ήθελαν να κάνουν 

για μια αναβαθμισμένη εκδοχή του. Συμπερασματικά βάση των σχολίων που έγιναν, η 

διαρρύθμιση και η επανεξέταση των διαγραμμάτων κρίνεται ανγκαία με στόχο την καλύτερη 

κατανοήση των χρηστών σε αυτόν τον τομέα.  
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Παραρτήμα Α: Ο κώδικας υλοποίησης του παιχνιδιού 

Λόγω μεγάλου όγκου του κώδικα επισηνάπτονται 3 βασικά κομμάτια αυτού.  

Διαμάχη μεταξύ Team Leader και Junior Programmer. 

INT. SCHOOL OFFICE OL - DAY 

music music_pianoguitar 

@cut to zone 2 

@ROSE spot 1.280 243 -0 AND ROSE is idle_loop 

sound door_creak2 

@pause for a beat 

@MIKE enters from left to upscreen left 

@speechbubble is 131 280 to 100% with tail_top_right 

        ROSE (talk_armscrossed_shrug_neutral) 

    You wanted to see me? 

@speechbubble is 175 262 to 100% with tail_top_left 

        MIKE (talk_angry) 

    I know that you just become team leader but I believe the task you gave me is 

not that important. I just feel like doing nothing! 

@speechbubble is 131 280 to 100% with tail_top_right 

        ROSE (idle_awkward_scratch_loop) 

    (What should I do?) 

 

choice "Motivate him." { 

@speechbubble is 131 280 to 100% with tail_top_right 

        ROSE (talk_armsraised_neutral) +2 

    You know, every job is important. 

@speechbubble is 175 262 to 100% with tail_top_left 

        MIKE (talk_sad) 

    I know but I can do much more and you know it. 

@speechbubble is 131 280 to 100% with tail_top_right 

        ROSE (talk_think_neutral) 

    I know. Complete your tasks and I promise I'll give you more responsibilities. 

Ok? 

sound talk_male_happy 

@speechbubble is 175 262 to 100% with tail_top_left 

        MIKE (talk_agree_happy) 

    That sounds fair. Thanks [FIRSTNAME]! 

 

 

@MIKE exits left AND HARVEY is walk_neutral_loop 

sound door_close 

@pause for a beat 

sound giggle_female 

@ROSE is react_pumpfist_happy 

@transition fade out black 2 

gain good_response 
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goto keep_up 

 

} "Ask Project Manager."{ 

 

@speechbubble is 131 280 to 100% with tail_top_right 

        ROSE (talk_armsraised_neutral) +1 

    I will ask Helena about it. 

sound phone_calling 

@pause for a beat 

        ROSE (talk_phone_surprised_loop) 

    Hello Helena, Mike is not happy about his tasks. He is telling me he feels 

like doing nothing. 

@ROSE is listen_phone_confused 

sound talk_phone_female 

        ROSE (talk_phone_sad_loop) 

    I know it's my job. Ok alright, I'm sorry Helena. I won't call you again on 

these matters. 

@ROSE is hangup_phone_angry 

 

goto second_chance 

 

} "Tell him to do what you asked him to do." { 

@speechbubble is 131 280 to 100% with tail_top_right 

        ROSE (talk_accuse_angry) 

    Unfortunately you have to do what I told you to do! 

@speechbubble is 175 262 to 100% with tail_top_left 

        MIKE (talk_complain_angry) 

    That's not an answer a real team leader would give. 

@speechbubble is 131 280 to 100% with tail_top_right 

        ROSE (talk_stemware_angry) 

    Let me decide what a team leader would say. 

@speechbubble is 175 262 to 100% with tail_top_left 

        MIKE (talk_argument_angry) 

    Thanks for nothing! 

 

@MIKE exits left AND MIKE is walk_angry_loop 

sound door_close 

@pause for a beat 

sound gasp_female 

@ROSE is react_startled_subtle 

@transition fade out black 2 

gain angry_response 

goto keep_up 

} 

 

label second_chance 

 

        ROSE (think_rubchin) 

    (Ok that didn't go so well. I have to decide.) 
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choice "Motivate him." { 

@speechbubble is 131 280 to 100% with tail_top_right 

        ROSE (talk_armsraised_neutral) +1 

    You know, every job is important. 

@speechbubble is 175 262 to 100% with tail_top_left 

        MIKE (talk_sad) 

    I know but I can do much more and you know it. 

@speechbubble is 131 280 to 100% with tail_top_right 

        ROSE (talk_think_neutral) 

    I know. complete your tasks and I promise I'll give you more responsibilities. 

Ok? 

sound talk_male_happy 

@speechbubble is 175 262 to 100% with tail_top_left 

        MIKE (talk_agree_happy) 

    That sounds fair. Thanks [FIRSTNAME]! 

 

@MIKE exits left AND MIKE is walk_neutral_loop 

sound door_close 

@pause for a beat 

sound giggle_female 

@ROSE is react_pumpfist_happy 

@transition fade out black 2 

gain good_response 

 

} "Tell him to do what you asked him to do." { 

@speechbubble is 131 280 to 100% with tail_top_right 

        ROSE (talk_accuse_angry) 

    Unfortunately you have to do what I told you to do! 

@speechbubble is 175 262 to 100% with tail_top_left 

        MIKE (talk_complain_angry) 

    That's not an answer a real team leader would give. 

@speechbubble is 131 280 to 100% with tail_top_right 

        ROSE (talk_stemware_angry) 

    Let me decide what a team leader would say. 

@speechbubble is 175 262 to 100% with tail_top_left 

        MIKE (talk_argument_angry) 

    Thanks for nothing! 

 

@MIKE exits left AND MIKE is walk_angry_loop 

sound door_close 

@pause for a beat 

sound gasp_female 

@ROSE is react_startled_subtle 

@transition fade out black 2 

gain angry_response 

} 

 

label keep_up 
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Διαμάχη μεταξύ Senior Programmer και Junior Programmer. 

 

 

INT. ACADEMIC HALL RED - DAY 

music int_schooloffice_busy 

@zoom on 640 0 to 96% in 0 

@cut to zone 3 

@ROSE changes into ROSE_third 

@ROSE enters from left to spot 1.280 287 19 

 

@NORA enters from left to screen left AND NORA is run_athletic_neutral_loop 

@speechbubble is 145 256 to 100% with tail_top_left 

        NORA (talk_explain_neutral) 

    [FIRSTNAME] wait, I have to talk to you! 

@ROSE faces left 

@HARVEY enters from left to spot 1.280 110 24 AND HARVEY is walk_angry_loop 

@speechbubble is 189 244 to 100% with tail_top_left 

        HARVEY (talk_argue_defensive) 

    No [FIRSTNAME], I have to talk to you! 

@speechbubble is 145 256 to 100% with tail_top_right 

        ROSE (talk_accuse_angry) 

    Ok, both of you stop. What's going on? 

@speechbubble is 145 256 to 100% with tail_top_left 

        NORA (talk_complain_angry) 

    We have a disagreement. I am sure I am right and Harvey is acting like a jerk. 

@HARVEY faces left 

@speechbubble is 189 244 to 100% with tail_top_left 

        HARVEY (talk_stemware_angry) 

    Let's take it to the team and see who is a jerk! 

@speechbubble is 145 256 to 100% with tail_top_right 

@HARVEY faces right 

        ROSE (think_rubchin) 

    (What should I do?) 

 

choice "Ask the team who is right." { 

 

@speechbubble is 145 256 to 100% with tail_top_right 

        ROSE (talk_awkward_loop) 

    Let's ask the team and take a decision all together. 

music off 

INT. BLACK - DAY 

 

        NARRATOR 

    One hour later. 

 

@transition fade out black 2 

music int_schooloffice_quiet 

INT. CEO OFFICE OL - DAY 

@cut to zone 2 
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@zoom on 55 102 to 101% in 0 

@JONAH spot 1.217 90 -47 in zone 1 AND JONAH moves to layer 2 AND JONAH faces left 

AND JONAH is talk_neutral_loop_rear 

@RACHEL spot 1.217 85 32 in zone 1 AND RACHEL moves to layer 0 AND RACHEL faces 

right AND RACHEL is idle_happy_loop 

@STELLA spot 1.280 25 -14 in zone 1 AND STELLA moves to layer 1 AND STELLA faces 

right AND STELLA starts idle_armscrossed_neutral_loop 

@VICKY spot 1.217 139 13 in zone 1 AND VICKY moves to layer -1 AND VICKY faces right 

AND VICKY is idle_armscrossed_neutral_loop 

@pause for a beat 

@cut to zone 2 

@ROSE enters from right to spot 1.229 270 0 

@follow ROSE to screen right in zone 1 

 

@pause for a beat 

 

@speechbubble is 140 215 to 100% with tail_top_right 

        ROSE (talk_explain_neutral) 

    As Nora and Harvey told me you already know about the disagreement. So, who do 

you think is right? 

@speechbubble is 116 236 to 100% with tail_top_right 

        VICKY (talk_armraised_sad) 

    I believe that you should decide on this matter. 

@speechbubble is 149 227 to 100% with tail_top_left 

        STELLA (talk_explain_neutral) 

    Yes [FIRSTNAME] that's your job after all. 

@speechbubble is 149 227 to 100% with tail_top_left 

        RACHEL (talk_exhausted) 

    Just accept your responsibilities. 

@speechbubble is 140 215 to 100% with tail_top_right 

        ROSE (talk_think_neutral) 

    You are probably right guys. 

 

goto move_2 

 

 

} "Ask the project manager who is right." { 

@speechbubble is 145 256 to 100% with tail_top_right 

        ROSE (talk_sad_atcamera) 

    Let's ask project manager. She would know better what to do. 

 

@transition fade out black 2 

 

 

INT. MUSIC AGENT OFFICE DESK OL - DAY 

@cut to zone 2 

 

@HR faces right 

@speechbubble is 161 384 to 100% with tail_top_right 

@HR spot 1.280 56 113 AND HR is idle_sit_anklescrossed_neutral_loop 
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@ROSE enters from right to spot 1.280 233 110 

 

@speechbubble is 152 256 to 100% with tail_top_left 

        HR (talk_sit_shrug_neutral) 

    How can I help you [FIRSTNAME]? 

@speechbubble is 152 256 to 100% with tail_top_right 

        ROSE (talk_explain_neutral) 

    Well as I've already told you we have a disagreement between Harvey and Nora 

and i'd like to ask your opinion. 

@speechbubble is 152 256 to 100% with tail_top_left 

        HR (talk_sit_crossarms_neutral) 

    Listen [FIRSTNAME], the reason way I made you team leader is to make decisions 

like this. 

@speechbubble is 152 256 to 100% with tail_top_right 

        ROSE (talk_sad) 

    Ohh you are right. 

goto move_1 

 

} "Ask for details."{ 

@ROSE +3 

gain c1 

goto move_11 

 

} 

 

 

Ανάλυση κινδύνων 

INT. BLACK - NIGHT 

@speechbubble is 163 265 to 100% 

        NARRATOR 

    A week later. 

 

INT. SCHOOL OFFICE OL - DAY with DESK OFFICE WOOD in zone 1 

@overlay DESK OFFICE WOOD shifts to -341 54 

@overlay DESK OFFICE WOOD scales to 1.018 1.018 

@zoom on 0 82 to 97% in 0 

 

@cut to zone 1 

@zoom on 0 82 to 92% in 0 

@ROSE moves to layer -1 

@ROSE spot 1.280 92 97 AND ROSE faces right 

 

 

@ROSE is type_sit_neutral_loop 

@pause for a beat 

@speechbubble is 180 207 to 100% with tail_top_left 

        ROSE (applaud_sit_happy_loop) 

    (This is the happiest day of my life. Project manager, I can't believe it.) 
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@speechbubble is 180 207 to 100% with tail_top_left 

        ROSE (idle_sit_armcrossed_unimpressed_loop) 

    (However I am responsible for the new project. The e-banking app.) 

@speechbubble is 180 207 to 100% with tail_top_left 

        ROSE (react_sit_armscrossed_surprised_mild) 

    (I have to arrange a risk assessment meeting for start.) 

@ROSE is transition_sit_to_stand 

@follow ROSE to screen center in zone 2 

@speechbubble is 213 233 to 100% with tail_top_left 

        ROSE (think_rubchin) 

    (Which two of them I should consider adding in Risk Analysis.) 

choice "A team member quits." { 

gain one 

@speechbubble is 213 233 to 100% with tail_top_left 

        ROSE (react_gasp_dismayed) 

    (Of course we should think what we should do if someone quits. What else?) 

 

choice "Not being able to work on Labor Day." { 

        ROSE (idle_armscrossed_angry_loop) 

    (There is a risk of not being able to work on May's first witch is the Labor 

Day.) 

gain two 

gain onetwo 

} "Not being able to work during the week of the renovation of our department." { 

        ROSE (idle_handsonhips_neutral_loop) 

    (There might be a risk if we don't work during the week of the renovation.) 

gain four 

gain onefour 

}  "Security breach." { 

        ROSE (idle_terrified_loop) 

    (We should thinks what we should do if there is a security breach. It's an e-

banking App after all.) 

gain three 

gain onethree 

} 
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