
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 
ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
 
 
 

Διπλωματική Εργασία 

του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Πατρών 

 

Αλέξανδρου Χαλκιά του Θεοδώρου 
Αριθμός Μητρώου: 6876 

 

Θέμα: 

«Σχεδίαση και Ανάπτυξη φορητών εφαρμογών 

παιγνιώδους μάθησης με τεχνολογίες επαυξημένης 

πραγματικότητας» 

 

Επιβλέπων: Καθηγητής κ. Νικόλαος Αβούρης 

 

Αριθμός Διπλωματικής Εργασίας: 

 

ΠΑΤΡΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Πιστοποιείται ότι η Διπλωματική Εργασία με θέμα 

 

«Σχεδίαση και Ανάπτυξη φορητών εφαρμογών 

παιγνιώδους μάθησης με τεχνολογίες επαυξημένης 

πραγματικότητας» 

 

Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Τεχνολογίας Υπολογιστών 

Αλέξανδρου Χαλκιά του Θεοδώρου 
Αριθμός Μητρώου: 6876 

 

 

 

Παρουσιάστηκε δημόσια και εξετάστηκε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στις 

…….../……../……… 

 

Ο επιβλέπων     Ο Διευθυντής του Τομέα 

Καθηγητής       Καθηγητής  

κ. Νικόλαος Αβούρης     κ. Ευθύμιος Χούσος 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Αριθμός Διπλωματικής Εργασίας: 

 

 

Θέμα:  

«Σχεδίαση και Ανάπτυξη φορητών εφαρμογών παιγνιώδους 

μάθησης με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας» 

 

 

 

Φοιτητής:       Επιβλέπων:  

Καθηγητής  

Αλέξανδρος Χαλκιάς του Θεοδώρου   κ. Νικόλαος Αβούρης  

 

 

Περίληψη 

Η διπλωματική εργασία αυτή εκπονήθηκε στο Εργαστήριο της 

Ερευνητικής Ομάδας Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή του 

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών υπό 

την επίβλεψη του καθ. Ν.Αβούρη. Στόχος της εργασίας είναι η σχεδίαση 

και ανάπτυξη μίας φορητής εφαρμογής – χωροευαίσθητου παιχνιδιού με 

τη χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας. Ο χρήστης της 

εφαρμογής θα μπορεί να περιηγείται στον χώρο που ορίζει το παιχνίδι 

και να αλληλεπιδρά με πραγματικά αντικείμενα του χώρου αυτού με 

σκοπό τη μάθηση και την ψυχαγωγία. Ο χώρος στον οποίο αναφέρεται η 

διπλωματική εργασία είναι η πλατεία Γεωργίου Α’ στην Πάτρα. 

                                                                                          

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστίες 

 

Πρωτίστως θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου και την αδερφή μου για την 

αμέριστη υποστήριξή τους. 

Στη συνέχεια, ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή κο. Αβούρη, που μου εμπιστεύτηκε τη 

συγκεκριμένη εργασία και για τις γνώσεις που μου παρείχε, οι οποίες βοήθησαν 

πολύ σε όλα τα στάδια εκπόνησής της. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον υποψήφιο διδάκτορα κο. Χρήστο Σιντόρη για την 

υποστήριξη, τη σημαντική βοήθεια, τις οδηγίες και συμβουλές που μου παρέχει καθ’ 

όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας. 

Ευχαριστώ την Κατερίνα και τη Γεωρλένα για την πρακτική και ψυχολογική βοήθεια 

που μου προσέφεραν κατά το αρχικό και τελικό στάδιο της εργασίας αντίστοιχα. 

Ευχαριστώ θερμά τη Δήμητρα για τη συνεισφορά της στο γραφιστικό κομμάτι της 

εργασίας. 

Ακόμη ευχαριστώ το Βίκτωρα για τη βοήθειά του στη δημιουργία της παρουσίασης. 

Τέλος ευχαριστώ όλους τους φίλους, φοιτητές και μεταπτυχιακούς που συμμετείχαν 

στη διαδικασία της αξιολόγησης, για τη συμμετοχή και τις πολύ εποικοδομητικές τους 

παρατηρήσεις.  

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

Περιεχόμενα 
 

1. Εισαγωγή ..................................................................................................................................... 10 

1.1 Πρόλογος ............................................................................................................................. 10 

1.2 Θέμα της Διπλωματικής Εργασίας ................................................................................... 10 

2. Τεχνολογικό Υπόβαθρο ............................................................................................................. 13 

2.1 Augmented Reality ............................................................................................................. 13 

2.2 Android ................................................................................................................................. 14 

2.3 Vuforia - AR framework ..................................................................................................... 17 

2.3.1 Παρουσίαση της βιβλιοθήκης Επαυξημένης Πραγματικότητας – Vuforia .......... 17 

2.3.2 Χρήση της Vuforia στη διπλωματική εργασία ........................................................ 21 

3. Ηλεκτρονικά Παιχνίδια ............................................................................................................... 23 

3.1 Διάχυτα παιχνίδια (Pervasive Games) ............................................................................ 23 

3.2 Escape Games ................................................................................................................... 24 

3.3 Augmented Reality Escape Game .................................................................................. 26 

4. Σχεδιασμός Εφαρμογής ............................................................................................................ 27 

4.1 Εισαγωγή ............................................................................................................................. 27 

4.2 Σενάριο Παιχνιδιού ............................................................................................................. 28 

4.3 Διάγραμμα Ροής ................................................................................................................. 33 

4.4 Λογικό Διάγραμμα, Abstract Model, State Machine ...................................................... 38 

5. Ανάπτυξη Εφαρμογής ............................................................................................................... 41 

5.1 Image Targets Demo ......................................................................................................... 41 

5.2 Κλάσεις του παιχνιδιού ...................................................................................................... 42 

5.3 Σχεδιασμός Διεπαφής ........................................................................................................ 44 

5.4 Τελευταίες Λεπτομέρειες ................................................................................................... 50 

6. Αξιολόγηση και Μελέτη ευχρηστίας της Εφαρμογής ............................................................. 52 

6.1 Διαδικασία αξιολόγησης .................................................................................................... 52 

6.2 Αποτελέσματα ..................................................................................................................... 55 

6.3 Συμπεράσματα.................................................................................................................... 62 



9 
 

7. Επίλογος ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

7.1 Μελλοντική Εξέλιξη ............................................................................................................ 64 

7.2 Επίλογος .............................................................................................................................. 66 

8. Παράρτημα .................................................................................................................................. 67 

Οδηγός Παιχνιδιού – Invaders Zone ............................................................................................... 67 

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης .......................................................................................................... 70 

Ερωτήσεις Ανοιχτού Τύπου σχετικές με το παιχνίδι ..................................................................... 76 

Ευρετήριο Όρων ................................................................................................................................. 77 

Βιβλιογραφία ....................................................................................................................................... 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

1. Εισαγωγή 
 

1.1 Πρόλογος 

 

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται κυρίως από τη ραγδαία ανάπτυξη της 

τεχνολογίας, η οποία τροφοδοτεί συνεχώς με νέα ευρήματα την καθημερινή ζωή και 

εισάγει νέα δεδομένα για την ανθρωπότητα. Πριν εικοσιπέντε χρόνια οι υπολογιστές, 

μόλις που έμπαιναν στα σπίτια των απλών ανθρώπων, στις μέρες μας τα κινητά 

τηλέφωνα έχουν ξεπεράσει και τους υπολογιστές, αλλά και τις τηλεοράσεις στις 

πωλήσεις ηλεκτρονικών συσκευών ανά τον κόσμο. Τα έξυπνα τηλέφωνα 

(smartphones), αποτελούν μια νέα μόδα για τον τεχνολογικό κόσμο, με τις 

δυνατότητές τους να αυξάνονται συνεχώς, όπως και οι κάτοχοί τους. Οι δυνατότητες 

αυτές, έχουν καταστήσει δυνατό για τους χρήστες να ζήσουν εμπειρίες, που στο 

παρελθόν θα συναντούσαν μόνο σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Μία από 

αυτές τις εμπειρίες έχει να κάνει με τη υπέρβαση των ορίων πραγματικότητας και 

εικονικότητας, μέσω της τεχνολογίας της Επαυξημένης Πραγματικότητας.  

Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας, εκμεταλλευόμαστε την 

τεχνολογία αυτή, με σκοπό τη μεταφορά μιας γνώριμης εφαρμογής σε περιβάλλον 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, από τον υπολογιστή στον 

πραγματικό κόσμο. Το κείμενο αυτό, παρουσιάζει συνοπτικά, τις πτυχές που 

απαρτίζουν το εν λόγω εγχείρημα και αναλύει τις διαδικασίες σχεδιασμού, ανάπτυξης 

και αξιολόγησης, της εφαρμογής που υλοποιήθηκε στα πλαίσια αυτού. 

 

1.2 Θέμα της Διπλωματικής Εργασίας 

 

Το θέμα της διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός 

χωροευαίσθητου παιχνιδιού που θα χρησιμοποιεί τεχνολογία Επαυξημένης 

Πραγματικότητας για να ορίσει τους κανόνες του. Σκοπός της εργασίας είναι η 

εισαγωγή της ραγδαίως αναπτυσσόμενης αυτής τεχνολογίας, για τη βελτίωση της 

εμπειρίας του χρήστη σε τέτοιου είδους χωροευαίσθητες εφαρμογές, οι οποίες 

χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα  τεχνολογίες όπως τα barcodes ή τα QR-Codes. Η 

εργασία αυτή δεν έχει σκοπό την ανάπτυξη ενός σύνθετου ηλεκτρονικού παιχνιδιού 

για φορητές συσκευές (αφού είναι γεγονός πως αυτό είναι έργο κυρίως μεγάλων 

εταιριών του χώρου, με κατάλληλες υποδομές και προσωπικό), αλλά κυρίως η 
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μελέτη της Επαυξημένης Πραγματικότητας, ως ένα εργαλείο ενίσχυσης της 

χρηστικότητας μιας εφαρμογής. 

Αρχικά μας είχε δοθεί αρκετή ελευθερία, ως προς το τι είδους εφαρμογή θα 

έπρεπε να υλοποιηθεί στα πλαίσια της εργασίας. Βασική προϋπόθεση ήταν μόνο η 

χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στα πλαίσια μιας παιγνιώδους 

εφαρμογής, όπως για παράδειγμα ένα παζλ. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

σκοπών της εργασίας επιλέχθηκε ο σχεδιασμός βάσει ενός δημοφιλούς είδους 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών, των Escape Games, στα οποία ο χρήστης βρίσκεται 

παγιδευμένος σε ένα χώρο και πρέπει να αλληλεπιδράσει με αντικείμενα του χώρου 

αυτού για να βρει τρόπο να αποδράσει. Η χρήση συσκευής κινητού τηλεφώνου με 

κάμερα και η τεχνολογία Augmented Reality, καθιστούν δυνατό, τέτοια παιχνίδια 

αλλά και άλλες εφαρμογές να μεταφέρονται στον πραγματικό κόσμο, όπου οι 

δυνατότητες εξέλιξης είναι απεριόριστες. Η φορητή συσκευή αποτελεί ένα μέσο 

ενίσχυσης της πραγματικής εικόνας, η οποία μπορεί να τροποποιηθεί με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να ορίζει νέα δεδομένα για το πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο μας. 

Έτσι, στην περίπτωσή μας έχουμε στα χέρια μας μια εφαρμογή, που παλιότερα θα 

έτρεχε μόνο στο περιβάλλον του υπολογιστή μας, και μπορούμε πλέον να την 

τρέξουμε οπουδήποτε, διασκεδάζοντας και μαθαίνοντας, ανακαλύπτοντας καινούριες 

τοποθεσίες. 

Η πλατεία Γεωργίου, που επιλέχθηκε για το τελικό στήσιμο της εφαρμογής, 

αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη της Πάτρας και κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού ο χρήστης έχει την ευκαιρία να την περιδιαβεί από άκρη σε άκρη και να 

ανακαλύψει τις ομορφιές της. Εύκολα μπορεί κανείς να φανταστεί τέτοιες εφαρμογές 

να δημιουργούνται για μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους. 

 

 

 

1.3 Δομή της Διπλωματικής Εργασίας 

 

 Η δομή της διπλωματικής εργασίας διαρθρώνεται ως εξής: 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το Τεχνολογικό Υπόβαθρο που απαιτεί ο 

σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας τέτοιας εφαρμογής και παρουσιάζονται 

συνοπτικά οι έννοιες της Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality) 

και του λειτουργικού συστήματος φορητών συσκευών, Android και τέλος 

παρουσιάζονται αναλυτικά το περιβάλλον και τα εργαλεία ανάπτυξης της 

εφαρμογής. 
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 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ειδική κατηγορία ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών Escape Games, η λογική που ακολουθούν, οι μηχανισμοί και οι 

κανόνες που τα διέπουν, καθώς η σύνδεσή τους με την τεχνολογία 

επαυξημένης πραγματικότητας. 

 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση της εφαρμογής, αρχίζοντας από το 

σχεδιασμό της, το σενάριο του παιχνιδιού, τα λογικά διαγράμματα και 

καταλήγοντας στην ανάπτυξη του κώδικα. 

 

 Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η διαδικασίας ανάπτυξης της εφαρμογής, το 

demo πάνω στο οποίο βασίστηκε, η πορεία της συγγραφής του κώδικα, οι 

κλάσεις τις εφαρμογής, η διαμόρφωση των γραφικών στοιχείων της και οι 

τελικές λεπτομέρειες πριν το τρέξιμο της εφαρμογής στον επιλεγμένο χώρο. 

 

 Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται η διαδικασία αξιολόγησης της εφαρμογής 

και  τα αποτελέσματά της. 

 

 Στο έβδομο κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα και οι όποιες 

παρατηρήσεις υπάρχουν σχετικά με την εφαρμογή και κάποιες πιθανές 

μελλοντικές βελτιώσεις της. 

 

 Στο Παράρτημα περιλαμβάνεται ένας οδηγός χρήσης – βοηθός του 

παιχνιδιού, τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν στην αξιολόγηση, οι 

απαντήσεις των χρηστών, ένα ευρετήριο όρων, ένα ευρετήριο εικόνων και η 

βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε. 
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2. Τεχνολογικό Υπόβαθρο 

2.1 Augmented Reality 

 

Η διπλωματική εργασία αυτή έχει ως βασικό αντικείμενο την Επαυξημένη 

Πραγματικότητα (Augmented Reality), η οποία είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο 

ερευνητικό πεδίο, στο χώρο της Εικονικής Πραγματικότητας. Με τον όρο 

Επαυξημένη Πραγματικότητα, δηλώνουμε την ενίσχυση του φυσικού περιβάλλοντος 

με εικονική πληροφορία, με τη χρήση κατάλληλων μέσων, σε πραγματικό χρόνο. 

Στην Εικόνα 2.1 φαίνεται ένα τέτοιο παράδειγμα, όπου ένα πλαίσιο (frame) από το 

βίντεο του πραγματικού κόσμου, έχει ενισχυθεί με πληροφορίες που προβάλλονται 

ψηφιακά, στην οθόνη ενός κινητού smartphone. 

 

Εικόνα 2.1: Παράδειγμα AR 

 

Αν και παρεμφερείς τεχνολογίες, η Επαυξημένη και η Εικονική Πραγματικότητα δε θα 

έπρεπε να συγχέονται. Οι διαφορές μεταξύ είναι εύκολα παρατηρήσιμες. Με την 

Εικονική πραγματικότητα ο χρήστης εισάγεται σε ένα φανταστικό περιβάλλον, που 

δημιουργείται από υπολογιστή και σκοπός είναι να πιστέψει πως αυτό προσεγγίζει 

ικανοποιητικά την πραγματικότητα. Με την Επαυξημένη Πραγματικότητα, έχουμε 

έναν συνδυασμό φυσικού και εικονικού περιβάλλοντος με σκοπό τη «βελτίωση» της 

πραγματικότητας. Αμφότερες οι τεχνολογίες έχουν εστιάσει μέχρι στιγμής στα οπτικά 

ερεθίσματα, με τις υπόλοιπες αισθήσεις να έχουν δευτερεύοντα ρόλο.  

Το 1994 ορίστηκε από τον Milgram το «συνεχές πραγματικότητας – εικονικότητας» 

(reality – virtuality continuum), όπου αποτυπώνονται τα στάδια από ένα αμιγώς 

πραγματικό περιβάλλον μέχρι ένα πλήρως εικονικό. Η Επαυξημένη Πραγματικότητα 
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βρίσκεται πιο κοντά στο πραγματικό περιβάλλον απ’ότι στο εικονικό, όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 2.2 

 

Εικόνα 2.2: Το «συνεχές πραγματικότητας – εικονικότητας» του Milgram. 

 

Η εξέλιξη των φορητών συσκευών, ιδιαίτερα των smartphones, έχουν 

οδηγήσει στη ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου της Επαυξημένης Πραγματικότητας. 

Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι βασικοί πυλώνες των εφαρμογών Augmented Reality 

αποτελούν,  η παρακολούθηση θέσης και μεγέθους αντικειμένων μέσα από τη ροή 

βίντεο πραγματικού χρόνου, και η απόδοση εικονικών αντικειμένων βάσει της ροής 

βίντεο, εργασίες που εκτελούνται εύκολα από τέτοιες φορητές συσκευές. Πλέον η 

τεχνολογία αυτή έχει εφαρμογές σε διάφορους τομείς, από το στρατό, τη βιομηχανία 

και την ιατρική, μέχρι το εμπόριο και την ψυχαγωγία. 

Οι εφαρμογές Augmented Reality απαιτούν πολύπλοκους υπολογισμούς και 

συνήθως απαιτούν συνδυασμό πολλών συστημάτων και εντολών διαφορετικών 

γλωσσών προγραμματισμού. Υπάρχουν αρκετές βιβλιοθήκες γενικού σκοπού 

ανοιχτού κώδικα που μπορούν να βοηθήσουν στην πιο εύκολη ανάπτυξη τέτοιων 

πολύπλοκων εφαρμογών. Μία από τις σημαντικές προκλήσεις για την εκπόνηση της 

εργασίας αυτής, υπήρξε η επιλογή της καταλληλότερης βιβλιοθήκης, που να 

εξυπηρετεί της ανάγκες της εφαρμογής. 

 

2.2 Android 

 

Το Android της Google είναι ένα λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα, 

σχεδιασμένο κυρίως για φορητές συσκευές αφής, βασισμένο σε πυρήνα Linux. Η 

αρχιτεκτονική του χωρίζεται σε τέσσερα βασικά επίπεδα. Το υψηλότερο επίπεδο , 

είναι το επίπεδο εφαρμογών, είτε αυτές είναι στο σύστημα από προεπιλογή είτε 

άλλες ανεπτυγμένες από τρίτους. Το επόμενο επίπεδο είναι το πλαίσιο εφαρμογών, 

το οποίο περιλαμβάνει διεπαφές ανάπτυξης εφαρμογών (APIs) και ένα σύνολο 

υπηρεσιών διαχείρισης πόρων. Το τρίτο επίπεδο είναι το επίπεδο βιβλιοθηκών, οι 

οποίες είναι υλοποιημένες σε C και C++. Σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνονται και οι 

βιβλιοθήκες γραφικών (OpenGL ES) και επαυξημένης πραγματικότητας, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται και από την εφαρμογή μας. Ακόμη περιλαμβάνονται βασικές 

βιβλιοθήκες Java, γλώσσα στην οποία γράφεται το μεγαλύτερο κομμάτι των 
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εφαρμογών και το Dalvik Virtual Machine, που χρησιμοποιείται για την προσομοίωση 

του περιβάλλοντος φορητών συσκευών, για εκτέλεση των εφαρμογών σε 

περιβάλλον ανάπτυξης στον υπολογιστή. Στο τελευταίο επίπεδο βρίσκεται ο 

πυρήνας του λειτουργικού Linux, που παρέχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες 

διαχείρισης υλικού (hardware) φορητών συσκευών, όπως είναι η οθόνη, η κάμερα 

και η μνήμη.  

 

Εικόνα 2.3: Η βασική αρχιτεκτονική του Android  

 

Κάθε εφαρμογή περιλαμβάνει τέσσερα βασικά συστατικά. Το πρώτο 

συστατικό είναι το Activity, μία κλάση ή σύνολο κλάσεων που αντιπροσωπεύουν μια 

οθόνη διεπαφής με το χρήστη. Το δεύτερο συστατικό είναι τα Services, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση χρονοβόρων διεργασιών της εφαρμογής. Το 

τρίτο είναι ο πάροχος περιεχομένου (Content Provider), που διαχειρίζεται τα 

δεδομένα κάθε εφαρμογής και τα κοινά δεδομένα μεταξύ των εφαρμογών. Το 

τελευταίο συστατικό, είναι ο δέκτης αναμετάδοσης (Broadcast Reciever), που 

χρησιμοποιείται για την μετάδοση μηνυμάτων του συστήματος ή για την κοινοποίηση 

αλλαγών κατάστασης, όπως είναι το σβήσιμο της οθόνης, το άδειασμα της 

μπαταρίας κλπ. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι εφαρμογές Android είναι 

γραμμένες σε Java, είναι όμως δυνατόν όπου χρειάζεται να γραφεί κώδικας γλώσσες 
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(native code) σε άλλες γλώσσες (C/C++) με τη χρήση του εργαλείου Android NDK. Η 

σύνδεση του native κώδικα με τη Java γίνεται μέσω της διεπαφής JNI. 

Η συγγραφή του κώδικα Android για την εργασία αυτή, έγινε στο πρόγραμμα -

μεταγλωττιστή Eclipse, το οποίο είναι ο βασικός μεταγλωττιστής που προτείνει η 

Google. Λόγω της ύπαρξης βιβλιοθήκης επαυξημένης πραγματικότητας, γραμμένης 

σε C++ εγκαταστάθηκε το Android NDK και η μεταγλώττιση του native κώδικα έγινε 

σε περιβάλλον Linux (Cygwin). Αρχικά, δημιουργήθηκε το project της εφαρμογής στο 

Eclipse. Οι βασικές κλάσεις ορίζονται στο φάκελο src, ο οποίος τονίζεται στην εικόνα 

με κόκκινο κύκλο. Άλλος ένας πολύ βασικός φάκελος που σημειώνεται με κόκκινο 

κύκλο, είναι ο res, που περιλαμβάνει τις εικόνες και τα layouts, τα XML αρχεία που 

αποτελούν τη διεπαφή της εφαρμογής. Προφανώς και υπάρχουν πολλά άλλα 

σημαντικά στοιχεία στο περιβάλλον Eclipse για την ανάπτυξη μιας Android 

εφαρμογής, με αυτά τα δύο όμως υπήρξε περισσότερη ενασχόληση στα πλαίσια της 

εργασίας αυτής. 

Εικόνα 2.4: Άποψη του Eclipse κατά την ανάπτυξη κώδικα της εφαρμογής.  
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2.3 Vuforia - AR framework 

2.3.1 Παρουσίαση της βιβλιοθήκης Επαυξημένης Πραγματικότητας – Vuforia 

 

Μία από τις πρώτες και βασικότερες προκλήσεις κατά τα αρχικά στάδια τις 

διπλωματικής εργασίας, που διατέλεσε σημαντική παράμετρο και στο στάδιο της 

ανάπτυξης της εφαρμογής, είναι η επιλογή της κατάλληλης βιβλιοθήκης επαυξημένης 

πραγματικότητας. Υπάρχουν αρκετές ελεύθερες βιβλιοθήκες, τις οποίες και 

δοκιμάσαμε (ARmsk, Metaio, κλπ), για να καταλήξουμε στη βιβλιοθήκη Vuforia της 

εταιρίας Qualcomm. Από την περίοδο που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη 

(12/2011), η πλατφόρα της Vuforia έκανε εντυπωσιακά άλματα προόδου και 

θεωρείται πλέον από τις πιο εξελιγμένες βιβλιοθήκες AR. 

Η Vuforia στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: την μηχανή Vuforia (Vuforia 

Engine) και το συστημα διαχείρισης στόχων (Target Management System). Η 

μηχανή τρέχει μέσα στην εφαρμογή και διαχειρίζεται τα αποτελέσματα από τα 

σκαναρίσματα των στόχων. Το σύστημα διαχείρισης στόχων λαμβάνει τις 

φωτογραφίες - στόχους από τον προγραμματιστή, υπολογίζει τη βαθμολογία 

σκαναρίσματος και δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στους στόχους με δύο τρόπους: 

είται από μια βάση δεδομένων στο σύννεφο μέσω web service, είτε κατεβάζοντας τη 

βάση και ενσωματώνοντάς τη στην εφαρμογή.    

 

Εικόνα 2.4: Οι βασικοί πυλώνες της Vuforia.  

 

Μια εφαρμογή βασισμένη στη Vuforia αποτελείται από τα εξής βασικά 

συστατικά: την κάμερα, τον μετασχηματιστή εικόνων (Image Converter), τον 
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ανιχνευτή (Τracker), τη μονάδα απόδοσης εικόνας του βίντεο του φόντου (Video 

Background Renderer), τον κώδικα της εφαρμογής και τις βάσεις δεδομένων της 

συσκευής. Η κάμερα διασφαλίζει πως κάθε πλαίσιο προεσκόπησης (preview frame) 

συλλαμβάνεται και περνά σωστά στον ανιχνευτή. Ο προγραμματιστής οφείλει απλώς 

να αρχικοποιήσει τη λειτουργία της κάμερας, για να αρχίζει και να σταματά τη 

σύλληψη. Ο μετασχηματιστής εικόνων μετασχηματίζει τις εικόνες από μέγεθος 

(format) κάμερας σε μέγεθος κατάλληλο για απόδοση εικόνας (rendering) τύπου 

OpenGL ES και για εσωτερική ανίχνευση (tracking). Ο ανιχνευτής περιλαμβάνει τους 

αλγορίθμους που εντοπίζουν αντικείμενα πραγματικού κόσμου σε πλαίσια (frames) 

βίντεο της κάμερας. Τα αποτελέσματα των αλγορίθμων αποθηκεύονται σε ένα 

αντικείμενο-κατάσταση (state object) που χρησιμοποιείται από τον video background 

renderer και μπορεί να προσπελαστεί και από τον κώδικα της εφαρμογής. Ο 

ανιχνευτής έχει τη δυνατότητα να φορτώσει πολλαπλά πακέτα δεδομένων 

ταυτόχρονα και να τα ενεργοποιήσει, να τα κάνει δηλαδή προσπελάσιμα από την 

εφαρμογή. Η μονάδα απόδοσης εικόνας του βίντεο του φόντου, αποδίδει την εικόνα 

της κάμερας που είναι αποθηκευμένη στο αντικείμενο-κατάσταση.  

 

Εικόνα 2.5: Το διάγραμμα ροής δεδομένων του Vuforia SDK σε περιβάλλον εφαρμογής. 
 

Ο κώδικας της εφαρμογής περιλαμβάνει όλη τη λογική της εφαρμογής. Ο 

προγραμματιστής οφείλει να αρχικοποιήσει τα προαναφερθέντα συστατικά, να καλεί 

το αντικείμενο-κατάσταση σε περίπτωση εντοπισμού νέων στόχων, να αναβαθμίζει 

τη λογική της εφαρμογής με τα νέα εισερχόμενα δεδομένα και να αποδίδει την 

επίστρωση (overlay) επαυξημένων γραφικών. Οι βάσεις δεδομένων της συσκευής 
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δημιουργούνται μέσω του online συστήματος διαχείρισης στόχων. Για να 

ενσωματωθούν στην εφαρμογή, ο προγραμματιστής κατεβάζει ένα συμπιεσμένο 

αρχείο, που περιλαμβάνει ένα αρχείο XML, το οποίο επιτρέπει στον προγραμματιστή 

να κάνει ρυθμίσεις σε ορισμένα χαρακτηριστικά των ανιχνεύσιμων (trackables) και 

ένα αρχείο τύπου binary, το οποίο περιλαμβάνει τη βάση των ανιχνεύσιμων. Τα δύο 

αυτά αρχεία μεταγλωττίζονται από τον προγραμματιστή και χρησιμοποιούνται από 

το Vuforia SDK σε πραγματικό χρόνο. 

Το πιο χρησιμοποιημένο κομμάτι της Vuforia στην εργασία αυτή είναι με 

διαφορά το σύστημα διαχείρισης στόχων. Στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης, 

στόχους αποτελούσαν διάφορες εικόνες που βρέθηκαν στο διαδίκτυο, όλες υψηλής 

ευκρίνειας και με έντονες λεπτομέρειες και αντίθεση, όπως υποδεικνύεται από τη 

Vuforia για καλύτερο σκανάρισμα. Στην πορεία έγιναν δοκιμές με εικόνες 

πραγματικού κόσμου. 

  

Εικόνα 2.6: Άποψη του συστήματος διαχείρησης στόχων. 
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Η διαδικασία που ακολουθείται από το σύστημα είναι απλή. Ο 

προγραμματιστής πλοηγείται στο https://developer.vuforia.com/targetmanager/, 

δημιουργεί μια βάση για το πρότζεκτ του και ανεβάζει τις φωτογραφίες που θέλει να 

γίνουν στόχοι, δίνοντας και κάποια βασικά στοιχεία για τον στόχο (όνομα, πλάτος, 

τύπος). Το όνομα είναι μοναδικό για κάθε στόχο, το πλάτος καθορίζει την κλίμακα με 

την οποία θα εμφανίζεται πάνω από το στόχο το επαυξημένο στοιχείο και ο τύπος 

(απλή εικόνα, κύβος, παραλληλόγραμμο) καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο στόχος 

ανιχνεύεται. 

Αφού ανέβει η κάθε φωτογραφία, περνάει μέσα στον αλγόριθμο του 

συστήματος και της αποδίδεται η βαθμολογία σκαναρίσματος. Η βαθμολογία αυτή 

είναι σε αστέρια (ελάχιστο τα 0 αστέρια, μέγιστο τα 5) και εκφράζει το πόσο καλά 

σκανάρεται ένας στόχος. Όσο περισσότερα αστέρια, τόσο καλύτερα θα εντοπίζεται 

και θα σκανάρεται από τη συσκευή. Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κάθε 

φωτογραφίας καθορίζουν τη βαθμολογία σκαναρίσματος. Όσο πιο υψηλή η 

ευκρίνεια, πιο έντονες τοπικές αντιθέσεις (local contrast), λεπτομέρειες και υφές στην 

κάθε φωτογραφία τόσο υψηλότερη βαθμολογία αναμένεται να λάβει. Συνιστάται 

επίσης, να αποφεύγονται επαναλαμβανόμενα μοτίβα και τα «απαλά» σχήματα, να 

υπάρχει διασπορά των χαρακτηριστικών που ευνοούν το σκανάρισμα. Μετά την 

ανάλυση από τον αλγόριθμο η φωτογραφίες σημαδεύονται από μικρούς κίτρινους 

σταυρούς, οι οποίοι σχηματίζουν μια μήτρα όπως αυτές που βρίσκονται στα QR 

codes, στα σημεία που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά.  

 

Εικόνα 2.7: Δύο εικόνες με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στην ασπρόμαυρη εκδοχή φαίνονται 
οι κίτρινοι σταυροί από την επεξεργασία και δίπλα η βαθμολογία σκαναρίσματος της καθεμίας. 

 

https://developer.vuforia.com/targetmanager/


21 
 

 

Εικόνα 2.8: Δύο εικόνες με πολύ καλή βαθμολογία. Πάνω φαίνεται η γραφική, που τονίζει τις έντονες 
τοπικές αντιθέσεις της φωτογραφίας και κάτω η μήτρα των κίτρινων σταυρών. 

 

Μέσα από την εμπειρία μας με τη χρήση αυτού του συστήματος, μπορούμε να 

αναφέρουμε τη μεγάλη διαφορά στο σκανάρισμα μεταξύ μιας εικόνας 5 αστεριών και 

1 αστεριού, αυτό όμως δε σημαίνει πως μια εικόνα με ένα αστέρι δεν εντοπίζεται 

σχετικά καλά. Αναφέρουμε επίσης τη δυσκολία να ευρεθούν φωτογραφίες φυσικού 

κόσμου που να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για υψηλή βαθμολογία, τουλάχιστον 

όσον αφορά στην περίπτωσή μας, όπου οι πόροι, ο χρόνος και οι τοποθεσίες ήταν 

περιορισμένα. 

 

 

2.3.2 Χρήση της Vuforia στη διπλωματική εργασία 

 

Η διαδικασία εγκατάστασης του Vuforia SDK απαιτούσε πρώτα την 

εγκατάσταση των: Java SE Development Kit (JDK), Eclipse IDE, Android SDK, 

Android ADT, Android NDK και του Cygwin, για μεταγλώττιση native κώδικα Android 

σε περιβάλλον Linux. Στη συνέχεια έγινε η εγκατάσταση του Vuforia Android SDK 1-

5-9 στον υπολογιστή και έγιναν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στον υπολογιστή και τη 

συσκευή, σύμφωνα με τις οδηγίες του σάιτ. Για την εισαγωγή του προγραμματιστή 

στην τεχνολογία της Vuforia, η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει και μερικές demo 

εφαρμογές οι οποίες αποτελούν βάση για την ανάπτυξη καινούριων εφαρμογών. 

Αρχικά τρέξαμε το demo Image Targets, μεταγλωττίζοντας τον native κώδικα στο 

cygwin και κάνοντας εισαγωγή του προγράμματος στο eclipse. Στη συνέχεια 
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συνδέσαμε τη συσκευή και τρέξαμε την εφαρμογή, κατά την οποία πάνω από μια 

καθορισμένη εικόνα σχεδιαζόταν στην οθόνη του κινητού μία τσαγιέρα. 

Άλλες demo εφαρμογές που δοκιμάστηκαν ήταν οι Frame Markers, Virtual 

Buttons, Multi-targets και Dominoes. Κάθε μία χρησιμοποιεί διαφορετικούς 

αλγορίθμους στον ανιχνευτή και έχει διαφορετικές λειτουργίες. Αφήνεται στην 

ευχέρεια του προγραμματιστή να επιλέξει πάνω σε πιο demo θα βασίσει τη δική του 

εφαρμογή. Για την εργασία αυτή επιλέχθηκε ως βάση το demo Image Targets, στο 

οποίο θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε επόμενο κεφάλαιο. 
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3. Ηλεκτρονικά Παιχνίδια 

3.1 Διάχυτα παιχνίδια (Pervasive Games) 

 

Με τον όρο χωροευαίσθητα παιχνίδια στη γλώσσα μας ταυτίζονται 

περισσότερο τα location-based games, τα οποία διαφέρουν λίγο από τα «διάχυτα» 

παιχνίδια (Pervasive Games). Τα χωροευαίσθητα παιχνίδια, παίζονται στο φυσικό 

κόσμο και έχουν κανόνες που ορίζονται από αυτόν. Pervasive games είναι τα 

παιχνίδια που παίζονται στον φυσικό κόσμο και λαμβάνουν χώρα παράλληλα με της 

φυσιολογικές δραστηριότητες της καθημερινότητας των παικτών. Τα διάχυτα 

παιχνίδια είναι μια ευρεία κατηγορία παιχνιδιών, στην οποία τα στοιχεία που είναι 

εντός παιχνιδιού ξεχωρίζουν σχετικά δύσκολα από τα στοιχεία εκτός αυτού.[Stenros, 

Waern, Montola 2011].  

Τα διάχυτα παιχνίδια λέγεται πως σπάνε το μαγικό κύκλο των παιχνιδιών. Ο 

μαγικός κύκλος είναι το φανταστικό σύνορο μεταξύ του κόσμου του παιχνιδιού και 

της πραγματικότητας, όπου εφαρμόζονται οι κανόνες του παιχνιδιού. [Salen and 

Zimmerman, 2003, p. 95-96]. Το σύνορο αυτό μπορεί να υπερβεί είτε χωρικά, είτε 

χρονικά, είτε κοινωνικά. 

 Η χωρική επέκταση ενός παιχνιδιού, σημαίνει ότι το παιχνίδι βασικά μπορεί να 

παιχτεί οπουδήποτε. Αυτό σημαίνει πως το παιχνίδι απομακρύνεται από το κανονικό 

χώρου παιχνιδιού, όπως είναι ένα ταμπλό ή ένας υπολογιστής και πηγαίνει σε 

ολόκληρους χώρους ή ακόμα και πόλεις. Βέβαια η φορητότητα του παιχνιδιού δεν 

αρκεί για να χαρακτηριστεί διάχυτο, αλλιώς έτσι θα γινόταν με κάθε παιχνίδι σε 

φορητή συσκευή. Για να είναι διάχυτο ένα παιχνίδι που  επεκτείνεται χωρικά, θα 

πρέπει να χρησιμοποιεί τον εκάστοτε χώρο στη μηχανική του, να είναι 

ενσωματομένος στους κανόνες του. 

 Η χρονική επέκταση ενός παιχνιδιού, σημαίνει πως το παιχνίδι δεν 

καθορίζεται χρονικά με κάποιο τρόπο. Ο παίκτες μπορούν να συμμετέχουν ή να 

φεύγουν από το παιχνίδι όποτε θέλουν χωρίς να χαλάνε το παιχνίδι. Η παράμετρος 

αυτή απαιτεί την προσεκτικό σχεδιασμό από τη μεριά των προγραμματιστών, αφού 

μπορεί το παιχνίδι να απαιτεί την προσοχή των παικτών τις πιο ακατάλληλες στιγμές 

[Montola, 2005] και οι παίκτες μπορεί να μην είναι εντός παιχνιδιού την ίδια στιγμή. 

Σε περίπτωση που είναι παιχνίδι πολλών παικτών, χρειάζεται ο σχεδιασμός 

αποστολών για έναν παίκτη, για το ενδεχόμενο να βρεθεί «μόνος» στον κόσμο του 

παιχνιδιού. 

 Η κοινωνική επέκταση ενός παιχνιδιού αφορά διάφορες πτυχές, όπως η 

δυνατότητα να παιχτεί από πολλές διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, από διάφορες 

ηλικίες και άτομα διαφορετικού υπόβαθρου. Η προσβασιμότητα στο παιχνίδι είναι μια 

άλλη τέτοια πτυχή, με την έννοια ότι μπορεί να υπάρχουν τεχνολογικά ή κοινωνικά 



24 
 

εμπόδια για τη συμμετοχή στο παιχνίδι. Τέλος, μια σημαντική πτυχή είναι και η 

σχέσεις με τους μη-παίκτες. Αφού αναφερόμαστε σε παιχνίδια που λαμβάνουν χώρα 

στο φυσικό κόσμο, στον οποίο κινούνται προφανώς και άτομα που δε συμμετέχουν 

στο παιχνίδι. Πολλά διάχυτα παιχνίδια χρησιμοποιούν τους μη-παίκτες ως στοιχεία 

του παιχνιδιού, είτε εν γνώσει τους είτε όχι, γεγονός που εγείρει ηθικά ζητήματα. 

 

3.2 Escape Games 

 

Τα escape games ή αλλιώς escape the room games ανήκουν στην 

υποκατηγορία των point-and-click adventure games. Στόχος των παιχνιδιών αυτών 

είναι ο παίκτης να αποδράσει από τον χώρο στον οποίο κρατείται αιχμάλωτος,  

εξερευνώντας τον περιβάλλοντα χώρο. Συνήθως, είναι σχεδιασμένα να τρέχουν σε 

διαφυλλιστές, με την πλατφόρμα Adobe Flash.Τα παιχνίδια αυτά ξεκινούν συνήθως 

με μία εισαγωγή (κείμενο, βίντεο) στη οποία εξηγούνται η ιστορία, ο λόγος της 

αιχμαλωσίας και λοιπές παράμετροι του παιχνιδιού. Σε κάποια παιχνίδια ο παίκτης 

πρέπει να δραπετεύσει από ένα μόνο μυστηριώδες δωμάτιο, ενώ σε άλλα από 

περισσότερα, γεγονός που κάνει τα παιχνίδια πιό σύνθετα και παρατείνει τον χρόνο 

τερματισμού τους. 

Τα περισσότερα escape games είναι σε προοπτική πρώτου προσώπου, δηλαδή δεν 

βλέπουμε το ολόκληρο το σώμα του χαρακτήρα τον οποίο χειριζόμαστε, παρά μόνο 

αυτό που «βλέπουν» τα «μάτια» του. Υπάρχουν 2 τρόποι να πλοηγηθεί κανείς στο 

περιβάλλον του παιχνιδιού. Είτε η κάμερα ακολουθεί το κλικ του ποντικιού, είτε στις 

πλευρές τις οθόνης εμφανίζονται βέλη-πλοηγοί, τα οποία οδηγούν στο αντίστοιχο 

σημείο του δωματίου κλικάροντάς τα. Συχνά, είτε λόγω κακού σχεδιασμού της 

εφαρμογής είτε από επιλογή του σχεδιαστή, ο χρήστης αντιμετωπίζει το πρόβλημα 

του pixel hunting. Με τον όρο αυτό περιγράφεται το φαινόμενο, ένα αντικείμενο ή 

γενικότερα «σημείο ενδιαφέροντος» το οποίο ο παίκτης  πρέπει να κλικάρει, να είναι 

μεγέθους πολύ λίγων pixel ή κρυμμένο μέσα στο χώρο. Αυτό, σε συνδυασμό με το 

γεγονός ότι πολλά απ’ αυτά τα παιχνίδια δεν αλλάζουν τη μορφή του κέρσορα όταν 

αυτός βρίσκεται πάνω από «σημείο ενδιαφέροντος» (από σχεδιαστική επιλογή, για 

μεγαλύτερη δυσκολία), μπορεί να οδηγήσει σε ενοχλητικά χρονοβόρες αναζητήσεις 

και αδυναμία επίλυσης των γρίφων. Έχει μεγάλη σημασία, να μπορεί ο παίκτης να 

καταλάβει με κάποιο τρόπο ότι ένα σημείο αποτελεί «σημείο ενδιαφέροντος» και να 

μην γίνονται υπερβολικά χρονοβόρες οι αναζητήσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με 2 

τρόπους: α) Τα «σημεία ενδιαφέροντος» να αποτελούνται από περισσότερα pixel 

έτσι ώστε να δίνεται στον παίκτη ένα μικρό περιθώριο λάθους σε κάποιο κλικ. β) Να 

αλλάζει ο κέρσορας ή να τονίζεται με κάποιον άλλο τρόπο το «σημείο 

ενδιαφέροντος» (αυτή η προσέγγιση απλουστεύει συνήθως το παιχνίδι). 
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Κάθε δωμάτιο του παιχνιδιού, περιλαμβάνει συνήθως μια κλειδωμένη πόρτα, 

διάφορα αντικείμενα, τα οποία θα χειριστεί ο παίκτης, και κρυμμένα στοιχεία. Τα 

αντικείμενα είναι συνήθως σχετικά με το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται (π.χ. αν 

βρίσκεται σε κουζίνα θα υπάρχουν μαγειρικά σκεύη), υπάρχουν όμως και 

περιπτώσεις αυτά να είναι πολύ ασυνήθιστα και πολλές φορές  πρέπει ο παίκτης να 

τα κατασκευάσει/ενεργοποιήσει, συλλέγοντας και συνδιάζοντας άλλα αντικείμενα. 

Όλα τα αντικείμενα που συλλέγει ο παίκτης καταχωρούνται αρχικά στον απόθεμα 

αντικειμένων του (inventory) έτσι ώστε να μπορεί να τα χρησιμοποιεί όποτε 

χρειάζεται. Άλλα αντικείμενα χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά και χάνονται απ’ το 

απόθεμα, άλλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερες φορές. Αχρησιμοποίητα 

αντικείμενα δεν υπάρχουν, ότι μπαίνει στο απόθεμα, χρησιμοποιείται κάποια στιγμή. 

Η δυσκολία των escape games είναι κλιμακούμενη. Τα πρώτα αντικείμενα 

ανακαλύπτονται με σχετική ευκολία -μία σάρωση του δωματίου συνήθως αρκεί. Στη 

συνέχεια όμως, ο παίκτης θα πρέπει να συνδυάσει σωστα τα αντικείμενα που έχει 

στην κατοχή του (π.χ. ένα σκοινί, ένα κλαδί και ένα βέλος συνδυάζονται και κάνουν 

ένα τόξο) και να επιλύσει μια σειρά από γρίφους, που θα τον οδηγήσουν στην 

ανακάλυψη νέων αντικειμένων και τελικά στο άνοιγμα της κλειδωμένης πόρτας και 

επομένως το τέλος του παιχνιδιού. 

Οι γρίφοι στα escape games είναι ποικίλοι και καθορίζουν τον τελικό βαθμό 

δυσκολίας τους. Ενδεικτικά οι γρίφοι μπορεί να είναι τύπου sliding-

block,παζλ,χρωματικοί γρίφοι, γρίφοι με αριθμούς, με λέξεις, με ήχους, κλπ. Η 

επίλυση των γρίφων δίνει στοιχεία που θα οδηγήσουν στην εύρεση νέων 

αντικειμένων, συνήθως σημαντικών για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Μερικές φορές οι 

γρίφοι είναι σύνθετοι, αποτελούνται δηλαδή από περισσότερους γρίφους (π.χ. ένας 

πίνακας ενός ουράνιου τόξου κρύβει ένα χρηματοκιβώτιο, του οποίου ο συνδυασμός 

βρίσκεται μετρώντας με την κατάλληλη σειρά τα αντικείμενα του χώρου που έχουν τα 

αντίστοιχα χρώματα με αυτά του πίνακα). 

Υπάρχουν κάποια συνήθη χαρακτηριστικά γρίφων-αντικειμένων στα escape games. 

Μερικά από αυτά είναι: 

 Κάδος σκουπιδιών, μέσα στον οποίο βρίσκεται αντικείμενο. 

 Χρηματοκιβώτιο, μέσα στο οποίο βρίσκεται σημαντικό αντικείμενο ή 

στοιχείο. 

 Αντικείμενα κρυμμένα κάτω από τον πάτο μιας καρέκλας ή κάτω ή πίσω 

από καναπέ. 

 Μία συρταριέρα, της οποίας τα συρτάρια περιέχουν το καθένα από ένα 

αντικείμενο/στοιχείο. 

 Μια βιβλιοθήκη, στην οποία κάποιο βιβλίο περιλαμβάνει 

αντικείμενο/στοιχείο. 

 Πίνακας/αφίσα πίσω από την οποία βρίσκεται γρίφος. 
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 Μαξιλάρι στο οποίο υπάρχει στοιχείο και για να το πάρουμε χρειάζεται 

μαχαίρι. 

 Αντικείμενα  κάτω από χαλί. 

 Κλειδί ή παζλ, τα οποία ανοίγουν την πόρτα της εξόδου. 

 Άγνωστο-περίεργο αντικείμενο που βρίσκουμε στην αρχή, το οποίο τελικά 

αποτελεί κομμάτι συσκευής που συναρμολογούμε πολύ αργότερα. 

Τα αντικείμενα, σπανίως χρησιμοποιούνται με τη σειρά με την οποία τα ανακαλύπτει 

κανείς. Τα περισσότερα escape games δεν επιτρέπουν γρήγορη απόδραση-

τερματισμό του παιχνιδιού.  

 

3.3 Augmented Reality Escape Game 

 

Ο συνδυασμός της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας και των 

escape games είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα που προκύπτει από αυτή την 

εργασία. Ο αρχικός στόχος ήταν η υλοποίηση μιας οποιουδήποτε τύπου 

παιγνιώδους εφαρμογής με στοιχεία AR, όμως η περαιτέρω έρευνα μας οδήγησε 

προς τα παιχνίδια τύπου escape. Ο στόχος του παιχνιδιού, είναι να βάλλει τους 

παίκτες στη διαδικασία της αναζήτησης ενός χώρου στον οποίο είναι παγιδευμένοι, 

όπως ορίζει το σενάριο του παιχνιδιού, με σκοπό να συλλέξουν αντικείμενα, να τα 

χρησιμοποιήσουν για να λύσουν γρίφους και να καταφέρουν να ελευθερωθούν. Όλα 

αυτά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας είναι πλέον εφικτό να 

μεταφερθούν από την οθόνη του υπολογιστή, στον πραγματικό κόσμο. Τα 

αντικείμενα του παιχνιδιού αντιστοιχούν σε σημεία στο χώρο, τον οποίο 

περιδιαβαίνουν οι παίκτες για να τα συλλέξουν. 

Το παιχνίδι αυτό είναι ίσως το πρώτο στο είδος του, η εμπειρία με τους 

παίκτες έδειξε πάντως ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια πολύ ευχάριστη ασχολία, 

με δυνατότητες καθαρά ψυχαγωγικές αλλά και εκπαιδευτικές. Το παιχνίδι 

ονομάστηκε «Invaders Zone» (Ζώνη Επιδρομέων), αφού σύμφωνα με το σενάριο 

του παιχνιδιού ο παίκτης βρίσκεται σε μία ζώνη, παγιδευμένος από τους επιδρομείς 

και αναζητά τρόπο διαφυγής. 

Τα στοιχεία επαυξημένης πραγματικότητας λόγω χαμηλού επιπέδου 

εξοικείωσης του σχεδιαστή με τα τρισδιάστατα γραφικά και γενικότερα τις 

γραφιστικές τέχνες είναι αρκετά απλά, όμως αφήνεται σε μελλοντικές επεκτάσεις η 

βελτίωσή τους, γεγονός που θα ανεβάσει πολύ την ποιότητα του παιχνιδιού. 
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4. Σχεδιασμός Εφαρμογής 

4.1 Εισαγωγή 

 

Ο σχεδιασμός της εφαρμογής απαρτίζεται από πολλά στάδια, ξεκινώντας από 

τη γενική ιδέα, την ιστορία πάνω στην οποία θα βασιστεί το παιχνίδι και 

καταλήγοντας σε πολύ πιο συγκεκριμένα σχέδια, όπως το διάγραμμα ροής του 

παιχνιδιού και η μηχανή καταστάσεων. Τονίζουμε σε αυτό το σημείο, πως ο 

σχεδιασμός μιας εφαρμογής είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται και παράλληλα με 

την ανάπτυξη της, αφού κατά την ανάπτυξη συνήθως προκύπτουν θέματα που οι 

σχεδιαστές δεν είχαν λάβει υπ’όψην τους και επομένως πρέπει να επανεξεταστεί ο 

σχεδιασμός και να γίνουν απαραίτητες αλλαγές. 

Το πρώτο σχέδιο που ολοκληρώθηκε στα πλαίσια αυτής της εργασίας ήταν το 

σενάριο του παιχνιδιού. Σε αυτό παρουσιάζεται μια ιστορία ενός χαρακτήρα, ο 

οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μία κατάσταση. Στο τέλος του πρώτου σκέλους της 

ιστορίας ο χαρακτήρας βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται ο παίκτης τη στιγμή που 

αρχίζει να παίζει το παιχνίδι. Στη συνέχεια ο χαρακτήρας κάνει κάποιες ενέργειες 

που τον οδηγούν στο τέλος της ιστορίας, κινήσεις που αντιστοιχούν στις κινήσεις του 

παίκτη του παιχνιδιού. Έτσι σχεδιάστηκε ένα σκαρίφημα του παιχνιδιού και δόθηκε 

ένα υπόβαθρο και μια εισαγωγή σε αυτό. 

Το επόμενο στάδιο του σχεδιασμού, περιλάμβανε το διάγραμμα ροής. Σε αυτό 

καταγράφονται με γραμμικό τρόπο οι κινήσεις του παίκτη, όπως αυτές αναφέρθηκαν 

στο σενάριο, με την προσθήκη των ενεργειών που εκτελεί στη συσκευή του (κλικ, 

σκανάρισμα, κλπ). Έτσι, δίνεται μια πρώτη ιδέα για τις ενέργειες που 

πραγματοποιούνται στο παιχνίδι και σιγά σιγά αρχίζει η αναζήτηση για το πώς αυτές 

οι σκέψεις θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στον κώδικα και πως θα είναι η διεπαφή 

της εφαρμογής για κάθε ενέργεια. Στο επόμενο στάδιο γίνεται προσπάθεια 

ομαδοποίησης των ενεργειών αυτών, μέχρι να καταλήξουμε σε ένα αφηρημένο 

μοντέλο, όπου έχουν οριστεί ξεκάθαρα οι διάφορες καταστάσεις του παιχνιδιού και 

τα γεγονότα που μπορεί να συμβούν σε αυτό. Σε αυτό το σημείο, εγκαταλείπεται και 

η γραμμικότητα και προσανατολιζόμαστε περισσότερο προς τη λογική του 

αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, για να βοηθηθούμε στο πέρασμα από τη 

σχεδίαση στην ανάπτυξη της εφαρμογής. 

Το τελευταίο στάδιο είναι το διάγραμμα/μηχανή καταστάσεων, η οποία 

σχεδιάζεται έτσι ώστε να μπορεί να μεταφερθεί κατευθείαν σε κώδικα. Εδώ, έχουμε 

φτάσει στο ανώτατο σημείο αφαιρετικότητας, οι καταστάσεις και οι ενέργειες του 

παιχνιδιού έχουν οριστεί πλήρως και έχουν παρθεί οι πρώτες αποφάσεις για τη 

μορφή της διεπαφής της εφαρμογής. 
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4.2 Σενάριο Παιχνιδιού 

 

Αρχική ιστορία – Σενάριο (εισαγωγή παιχνιδιού) 

Πάτρα 1112π.Χ. Ένα αγνώστου προέλευσης ιπτάμενο αντικείμενο 

προσγειώνεται πάνω από την περιοχή με ακριβείς συντεταγμένες +38° 14' 46.36", 

+21° 44' 6.31". Το πλήρωμά του, μια ομάδα εξωγήινων, αφού διακτινίζεται στην 

επιφάνεια, σκορπώντας τον τρόμο στους περαστικούς, τελειώνει την κατά τα άλλα 

ειρηνική επιδρομή μέσα σε λίγες ώρες, επιστρέφει πίσω στο διαστημόπλοιο και 

χάνεται όσο ξαφνικά εμφανίστηκε. Πίσω τους, οι παράξενοι επισκέπτες  δεν αφήνουν 

ορατά σημάδια που να μαρτυρούν την επίσκεψή τους στον πλανήτη μας. Ή μήπως 

αφήνουν; 

Φανταστείτε το σαν εκδρομή  μιας παρέας φίλων  στη φύση, οι οποίοι 

κουβαλάνε μαζί τους μπουκάλια, καλάθια φαγητού, ραδιόφωνα, κάμερες, στήνουν 

σκηνές, ανάβουν φωτιά και φεύγουν το επόμενο πρωί. Τα πλάσματα που ζουν στη 

φύση τρομάζουν από την παρουσία των ανθρώπων στο σπίτι τους. Πίσω τους οι 

άνθρωποι, που δεν αντιλαμβάνονται τις μορφές ζωής που τους περιτριγυρίζουν, 

αφήνουν παλιά κουρέλια, αποφάγια, μπουκάλια, κουτιά και οτιδήποτε άλλο τους 

φαινόταν περιττό ή ξέχασαν να μαζέψουν κατά την αναχώρησή τους. Αντίστοιχα και 

οι εξωγήινοι, αφήνουν πίσω τους τα «σκουπίδια» τους, τα οποία όμως είναι αόρατα 

στο ανθρώπινο μάτι. Εκτός όμως από σκουπίδια, ξεχνούν και κάτι που θα αλλάξει 

την ζωή του ήρωά μας και τη ζωή στη Γη. 

Πάτρα 2012. Η πόλη έχει αλλάξει πάρα πολύ από τότε που οι εξωγήινοι 

έκαναν την εμφάνισή τους. Στο σημείο που είχαν προσγειωθεί, είναι χτισμένη εδώ 

και περίπου 200 χρόνια η πλατεία Γεωργίου Α’, που αποτελεί το κεντρικότερο σημείο 

της πόλης. Τα 2 σιντριβάνια και το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων που βρίσκονται πάνω 

στην πλατεία την καθιστούν σημείο αναφοράς για τους κατοίκους. Ελάχιστοι 

γνωρίζουν ιστορίες για εκείνο το περιστατικό που συνέβη χιλιάδες χρόνια πριν και 

αναστάτωσε την πόλη, και κανείς δεν μπορεί να περιμένει αυτό που θα ακολουθήσει. 

Ο Α. κάνει αυτό το μεσημέρι μια από τις συνηθισμένες του βόλτες στην 

πλατεία. Ξαφνικά, ο ουρανός σκοτεινιάζει, η γη αρχίζει να σείεται και ένα πολύ 

έντονο βουητό τον κάνει να κλείσει τ’ αυτιά του από τον πόνο. Ανήσυχος, κοιτάζει 

προς τον ουρανό και αντικρίζει ένα μεγάλο διαστημόπλοιο, σαν και αυτά που έβλεπε 

στις ταινίες. Το διαστημόπλοιο, αφού προσεγγίζει την πλατεία και την καλύπτει με τη 

σκιά του από την μια της άκρη ως την άλλη, ακινητοποιείται στον αέρα, σαν να το 

στηρίζουνε  πανίσχυρα αόρατα στηρίγματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που 

βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στην πλατεία, τρέχουν φοβισμένοι να κρυφτούν, ο Α. 

όμως κάθεται αποσβολωμένος και κοιτάει τον ουρανό, μη μπορώντας να 

συνειδητοποιήσει αυτό που αντικρίζει. 
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Το διαστημόπλοιο αρχίζει να εκπέμπει μια έντονη κίτρινη λάμψη η οποία 

σχηματίζει έναν θόλο γύρω από την πλατεία, ενώ η ατμόσφαιρα γίνεται αποπνικτική. 

Ο Α. δυσκολεύεται να αναπνεύσει και νιώθει τα πνευμόνια του να γεμίζουν τοξικά 

αέρια. Γιατί να του συμβαίνει κάτι τέτοιο; Ποιοι είναι αυτοί και ποιος ήταν ο σκοπός 

τους;  Αυτές είναι οι ερωτήσεις που βασανίζουν το μυαλό του. Είχε ακούσει για 

κάποιους μύθους, που έλεγαν για μία μαγική σφαίρα που πραγματοποιεί κάθε 

επιθυμία, η οποία χάθηκε πολλά χρόνια πριν χτιστεί η πλατεία. Άραγε ο μύθος να 

είναι πραγματικότητα και να έχει σχέση με το θέαμα που βλέπει και δεν μπορεί να 

πιστέψει; Μην αντέχοντας την αποπνικτική ατμόσφαιρα ο Α. χάνει τις αισθήσεις του. 

Ξυπνώντας, συνειδητοποιεί πως αυτό που βλέπει δεν είναι εφιάλτης αλλά η 

πραγματικότητα. Παρατηρεί όμως και κάτι πολύ περίεργο. Μπορεί πλέον να 

διακρίνει διάφορα περίεργα αντικείμενα και σημάδια διασκορπισμένα σε όλη την 

πλατεία. «Θα έχω παραισθήσεις από τις αναθυμιάσεις», σκέφτεται. 

Συνέχεια πλοκής – Έναρξη παιχνιδιού 

Παγιδευμένος στην πλατεία, ο Α. γνωρίζει πως μόνο ένα θαύμα θα μπορούσε 

να ανατρέψει την κατάσταση που βιώνει. Ξεκινά να περιπλανάται και προσπαθεί να 

καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτά τα μυστηριώδη αντικείμενα που βλέπει και γιατί δεν 

μπορούσε να τα δει προηγουμένως. 

Ξεκινά από το κέντρο της πλατείας και κατευθύνεται προς το κάτω σιντριβάνι. 

Πάνω στη μαρμάρινη δεξαμενή του σιντριβανιού, διακρίνεται σαν σκαλισμένο κάτι 

που μοιάζει με σφυρί. «Μπορεί να μου φανεί χρήσιμο», σκέφτεται και το ξεκολλάει 

για να το βάλει στο σακίδιό του. Οι αναθυμιάσεις του δυσκολεύουν την αναπνοή και 

κάθε ανάσα του τον κουράζει. Συνεχίζει προς το θέατρο. Κάθε του βήμα του φαίνεται 

προσχεδιασμένο, σωστό, σαν κάποιος να τον οδηγεί. Το μόνο που καταλαβαίνει 

βέβαια είναι ότι πρέπει να βρει έναν τρόπο να φύγει από την πλατεία ή ακόμα να 

καταστρέψει το διαστημόπλοιο και όλα θα επιστρέψουν στο φυσιολογικό τους. Είχε 

πάντα όνειρα στα οποία ήταν ο ήρωας που έσωζε τη μέρα, τώρα είναι η ευκαιρία 

του. Η σκέψεις και τα όνειρα βέβαια απέχουν πάντα από την πράξη. 

Φτάνει στα σκαλιά, έξω από το θέατρο. Στη γωνία διακρίνει μια ασημένια 

βέργα, σαν λοστό, που λάμπει έντονα. Την παίρνει και αυτή στο σακίδιο. Ανεβαίνει 

τα σκαλιά και φτάνει στην πόρτα του θεάτρου. Κλειστή. Χτυπάει, καμία απάντηση. 

Παίρνει το σφυρί από το σακίδιο και προσπαθεί να ανοίξει τρύπα για να διαφύγει. Το 

πρώτο χτύπημα που καταφέρνει τον τινάζει πίσω με δύναμη. «Κοίτα να δεις, δεν 

μπορώ να  πάω πουθενά». Το ενεργειακό πεδίο, έχει φράξει κυριολεκτικά κάθε 

δυνατότητα διαφυγής από την πλατεία. Σηκώνεται. Η πόρτα, μοιάζει ανέπαφη από 

το χτύπημα. Και όμως, καθώς πλησιάζει, βλέπει ένα μικρό μεταλλικό αντικείμενο σε 

σχήμα δίσκου, όχι μεγαλύτερο από ένα εκατοστό στη διάμετρο. «Ας το μαζέψω και 

αυτό δεν ξέρεις ποτέ σε τι μπορεί να χρειαστεί». 
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Ανεβαίνοντας προς τη βόρεια πλευρά διακρίνει, δίπλα από ένα δέντρο, ένα 

μικρό φτυάρι. «Ας σκάψω εδώ», σκέφτεται, παραξενεμένος για το πόσο ξεκάθαρες 

μοιάζουν να είναι οι σκέψεις του. Σκάβοντας το χώμα δίπλα στο δέντρο, βρίσκει ένα 

ιδιαίτερο βραχιόλι. Το φοράει. Αμέσως, αισθάνεται, να πλημμυρίζει ενέργεια! 

«Εντυπωσιακό, πρέπει να ανήκε στους εξωγήινους. Νιώθω λες και ήπια κάποιο 

μαγικό φίλτρο». 

Στη συνέχεια κατευθύνεται προς τη νότια μεριά. Φτάνει σχεδόν στην άκρη της 

πλατείας, οπού νιώθει το ισχυρό ενεργειακό πεδίο να του φράζει το δρόμο. Κάτω 

από τα πόδια του, υπάρχει μια τρύπα καλυμμένη με σήτα. Του έρχεται στο μυαλό, να 

πάρει το λοστό και να την ανοίξει. Από την τρύπα βγάζει μια παράξενη συσκευή, με 

οθόνη που αλλάζει χρώματα, σαν ανιχνευτής θερμότητας. Με τη συσκευή στα χέρια 

κάνει μια βόλτα στην πλατεία ψάχνοντας, για κάποια ένδειξη. Η οθόνη δεν δείχνει 

τίποτα παράξενο, μόνο κατακόρυφη άνοδο θερμοκρασίας όταν εντοπίζει κάποια 

ριπή τοξικού αέρα. Ξαφνικά όμως, καθώς σημαδεύει κοντά στο περίπτερο απέναντι, 

η οθόνη παίρνει ένα βαθύ μπλε χρώμα, ένδειξη για πολύ χαμηλή θερμοκρασία. 

Πλησιάζει προς το σημείο αυτό. Με το σφυρί σπάει το μάρμαρο και από μέσα βγάζει 

ένα αντικείμενο σαν μικρό όπλο με μεγάλη κάννη. Το παίρνει στα χέρια του και 

πατάει τη σκανδάλη, σημαδεύοντας το διπλανό δέντρο. Το όπλο κάνει λίγο θόρυβο 

και μία άσπρη ακτίνα βγαίνει από την κάννη. Το δέντρο από τη μια στιγμή στην άλλη 

γίνεται κρύσταλλο. Προσπαθεί να ξαναρίξει όμως το όπλο δεν φαίνεται να δουλεύει. 

Χρειάζεται χρόνο για να επαναφορτίσει. 

Κατευθύνεται προς το άλλο σιντριβάνι. Στο περίπτερο στα δεξιά διακρίνει 

πίσω από το τζάμι, ένα σημείωμα. Με το σφυρί, σπάει το τζάμι και παίρνει το 

σημείωμα. Είναι ένα σχέδιο, ένας ρόμβος με τέσσερα σημεία στις κορυφές του. 

Ξεδιπλώνοντας το χαρτί βρίσκει, άλλον ένα μικρό δίσκο σαν και αυτόν που βρήκε 

στην πόρτα του θεάτρου. 

Συνεχίζει προς τη δυτική πλευρά. Φτάνοντας απέξω, μπορεί να διακρίνει μια  

νοητή πόρτα, που μοιάζει να τον έλκει, σαν να έχει δικό της βαρυτικό πεδίο. Τη 

διασχίζει και αμέσως αισθάνεται τις δυνάμεις του να τον αφήνουν. Η «πόρτα» του 

έχει ρουφήξει όλη την ενέργεια. «Αυτό μου έλειπε, δεν έφτανε που κάθε βήμα σε 

αυτό το καταραμένο μέρος με καταβάλει, έχω και παγίδες ν’ αντιμετωπίσω», 

μουρμουρίζει. Μέσα στο μαγαζί υπάρχει μία βιβλιοθήκη. Κατευθύνεται προς αυτή και 

ανοίγει το πιο μεγάλο βιβλίο. Από μέσα, πέφτει μια κάρτα με τη σημείωση «ΑΑ=΅ %». 

«Τι να είναι πάλι αυτό;», απορεί. Ίσως να σχηματίζεται λίγο λίγο κάποιος γρίφος που 

πρέπει να λύσει, για να σωθεί από αυτή την ιστορία. 

Συνεχίζει να ψάχνει το μαγαζί για πιθανά αντικείμενα, που μπορούν να του 

χρησιμεύσουν. Κατευθύνεται προς τη μπάρα. Από κάτω, βρίσκει μια μικρή συσκευή 

υπεριώδους ακτινοβολίας (blacklight), που δεν λειτουργεί. Τη μαζεύει και αυτή στο 

σακίδιο. Αφού ψάξει όλο το μαγαζί βγαίνει έξω γρήγορα, μην έχοντας άλλη δύναμη 
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να περπατήσει. Τα πόδια του ακουμπούν σε μια σήτα, τοποθετημένη πάνω στο 

έδαφος, σαν αυτή που έκρυβε τον ανιχνευτή θερμότητας. Με το λοστό την ανοίγει και 

βγάζει από μέσα ένα βραχιόλι, σαν αυτό που είχε βρει προηγουμένως. Η ενέργειά 

του ανεβαίνει κατακόρυφα και μπορεί πλέον να συνεχίσει την αναζήτηση της λύσης 

όλου αυτού του μυστηρίου.  

Κατευθύνεται πάλι προς το θέατρο. Στο διάδρομο, η μεγάλη προθήκη του 

κινεί έντονα την περιέργεια. Μοιάζει να φέγγει ένα έντονο κόκκινο φως. Πλησιάζει κι 

άλλο και βλέπει ότι μέσα υπάρχει ένας μικρός κύλινδρος από τον οποίο προέρχεται 

η κόκκινη λάμψη. Με το σφυρί σπάει την προθήκη και μαζεύει το φωτεινό 

αντικείμενο. Μόλις τον βάλει στο σακίδιο, η προθήκη σκοτεινιάζει. Βγάζει το 

blacklight από το σακίδιο. Παρατηρώντας το καλύτερα, διακρίνει δύο μικρές εσοχές 

στην άκρη της συσκευής. Τοποθετεί τους δύο μικρούς δίσκους, που όπως 

αποδεικνύεται, είναι μπαταρίες. Η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί κανονικά. Την 

στρέφει προς την προθήκη. Μπορεί πλέον να διακρίνει ένα δεύτερο σημάδι σαν και 

αυτό που είχε δει στη βιβλιοθήκη, «WW= ~ ~». Το μόνο που μένει είναι να 

συνδυάσει τα κομμάτια του γρίφου για να καταλάβει τι έπρεπε ακριβώς να κάνει.  

Κατευθύνεται προς το δεξί μεγάλο παρτέρι  στη νότια πλευρά της πλατείας. 

Ρίχνοντας μια ματιά διακρίνει ένα κομμάτι μεταλλικής συσκευής να προεξέχει από το 

χώμα. Με το φτυάρι το ξεθάβει. Είναι ένα λέιζερ, που δε δουλεύει. Αμέσως παίρνει 

από το σακίδιο τον κόκκινο κύλινδρο και τον τοποθετεί μέσα στη συσκευή. Αυτό 

ταίριαξε τέλεια. Πατάει το κουμπί και το λέιζερ βγάζει μια κόκκινη ακτίνα που φτάνει 

πολλά μέτρα μακριά. Αρχίζει να ψάχνει τον κατάλληλο στόχο. Σημαδεύει τον τοίχο 

απέναντι. Οκτώ κόκκινα σύμβολα, εμφανίζονται. «Αυτός είναι ο γρίφος που 

έψαχνα», λέει στον εαυτό του. Συνδυάζοντας τα σύμβολα που είχε βρει, φτιάχνει μια 

ακολουθία από παράξενα ιερογλυφικά, που δεν βγάζουν κάποιο νόημα. Μην 

ξέροντας τι να κάνει, ανοίγει το σακίδιο να δει όλα τα αντικείμενα που έχει μαζέψει, 

μήπως και του έρθει μια ιδέα για το επόμενο βήμα. Παίρνει στα χέρια του το όπλο 

κρυστάλλων. Έχει ξεχάσει ότι περίμενε να φορτίσει για να το ξαναχρησιμοποιήσει. 

Το όπλο είναι πλέον φορτισμένο και έτοιμο για χρήση.  

Κατευθύνεται προς το πάνω σιντριβάνι. Ρίχνει πάνω στα νερά στη δεξαμενή. 

Τα νερά σε μια στιγμή γίνονται πάγος. Τώρα μπορεί να ανέβει πάνω στο σιντριβάνι 

να δει καλύτερα όλη την πλατεία. Φτάνοντας στην κορυφή βρίσκει ένα ζευγάρι πολύ 

παράξενα γυαλιά. Μοιάζουν με μάσκα και στην άκρη τους έχουν ένα 

περιστρεφόμενο διακόπτη. Τα φοράει και αρχίζει να σκανάρει από άκρη σε άκρη την 

πλατεία. Συνειδητοποιεί ότι μπορεί πλέον να δει μέσα από αντικείμενα και 

περιστρέφοντας το διακόπτη να ελέγχει τη διαπερατότητα της παράξενης αυτής 

συσκευής. Μόλις το βλέμμα του φτάνει στο κέντρο της πλατείας, μπορεί να διακρίνει, 

πολύ βαθιά, κάτω από τις πλάκες μέσα σε ένα περίεργο κουτί, μια σφαίρα. Έχει το 

μέγεθος μήλου και φαίνεται αψεγάδιαστη, χωρίς σημάδια ή τομές. Να είναι άραγε 
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αυτή η σφαίρα για την οποία είχε ακούσει ή απλά μια φτηνή απομίμηση 

τοποθετημένη εκεί για να επιβεβαιώνει έναν ψεύτικο μύθο; 

Κατευθύνεται στο κέντρο και προσπαθεί με το σφυρί να σπάσει τα πλακάκια 

για να πλησιάσει στη σφαίρα. Μάταια όμως. Όπως και για το θέατρο και τη 

βιβλιοθήκη, φαίνεται να υπάρχουν περίεργες δυνάμεις να την προστατεύουν. Στο 

μυαλό του έρχεται τότε το μόνο στοιχείο που δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμα, το 

σχέδιο με το ρόμβο. Συνειδητοποιεί πως ακριβώς ένας τέτοιος ρόμβος σχηματίζεται 

από τα πλακάκια γύρω από τη σφαίρα. Γρήγορα στέκεται διαδοχικά πάνω από τις 

τέσσερις κορυφές του ρόμβου. Ξαφνικά η Γη αρχίζει να τρέμει και το μυστηριώδες 

κουτί που έβλεπε πριν από το άγαλμα, αρχίζει να αναδύεται σιγά σιγά και σταματάει 

στον αέρα, ένα μέτρο από το έδαφος. Μοιάζει με εξωγήινο θησαυροφυλάκιο, 

σκαλισμένο με περίεργα σύμβολα, που σχηματίζουν ένα παζλ. «Μοιάζουν πάρα 

πολύ με αυτά που είδα στον γρίφο με το λέιζερ», σκέφτεται. Γρήγορα αρχίζει να 

φτιάχνει το παζλ σύμφωνα με το μήνυμα που είχε δει στον τοίχο.  

Μόλις μπαίνει στη θέση του και το τελευταίο κομμάτι, το κουτί ανοίγει και μια 

έντονη χρυσή λάμψη προέβαλλε από μέσα. Ο Α., δίχως να διστάσει, παίρνει στα 

χέρια του τη σφαίρα. Η αίσθηση που νιώθει δε συγκρίνεται με τίποτα που να έχει 

βιώσει έως τώρα. Το σώμα του πλημμυρίζει δύναμη, ευεξία και τα πνευμόνια του 

γίνονται άτρωτα στην δηλητηριώδη ατμόσφαιρα της πλατείας. Νιώθει ικανός για τα 

πάντα, μπορεί να μαζέψει ενέργεια από το σώμα του και να την εξωτερικεύσει σε μια 

πανίσχυρη ακτίνα. Ώστε ο μύθος είναι τελικά πέρα για πέρα αληθινός! Οι εξωγήινοι 

είναι εδώ για να πάρουν πίσω αυτήν ακριβώς τη μαγική σφαίρα.  

Πλέον ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Συγκεντρώνει όλη του την ενέργεια 

και την εκτοξεύει προς το διαστημόπλοιο. Μια τεράστια ακτίνα ενέργειας φεύγει από 

το σώμα του και χτυπάει ακριβώς το σημείο από το οποίο εκπέμπει το δυναμικό 

πεδίο που κρατάει τον Α. παγιδευμένο  τόσες ώρες στην πλατεία. Μια εκκωφαντική 

έκρηξη ακολουθεί. Το διαστημόπλοιο διαλύεται σε άπειρα μόρια αστρικής σκόνης. Η 

ατμόσφαιρα καθαρίζει αμέσως και η κίτρινη λάμψη ξεθωριάζει. Δειλά δειλά οι 

άνθρωποι βγαίνουν από τις κρυψώνες τους, μην έχοντας συνειδητοποιήσει καλά 

καλά τι έχει γίνει. Οι πιο ψύχραιμοι αρχίζουν να χειροκροτούν και να 

ζητωκραυγάζουν. Ο Α. έχει γίνει ο ήρωας που πάντα έβλεπε στα όνειρά του. Έχει 

καταφέρει να νικήσει τους εξωγήινους και να σώσει την ανθρωπότητα από κίνδυνο 

που ακόμα δεν είχε δείξει την καταστροφική δύναμή του. 

Επιτέλους μπορεί να φύγει από την πλατεία. Πως ήρθαν έτσι τα πράγματα και 

βρέθηκε εκεί ανυποψίαστος και αμέριμνος για να γίνει το πρόσωπο της 

ιστορίας!Κατευθύνεται προς το σπίτι του. Το σακίδιό του είχε βαρύνει με όλα τα 

θαυμαστά αντικείμενα που είχε μαζέψει σε αυτή του την περιπέτεια. Η χρυσή σφαίρα 

θα είναι ένα μέσο για να κάνει πάντα το καλό και να βοηθάει τους ανθρώπους που το 

έχουν ανάγκη. Στο δρόμο όλοι τον αναγνωρίζουν και τον συγχαίρουν. Μετά από λίγη 
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ώρα φτάνει σπίτι. Δεν νιώθει καμία κούραση από τη διαδρομή, όπως συνήθως. «Για 

φαντάσου», σκέφτεται, «την επόμενη φορά ίσως να πάω πετώντας». Το τελευταίο 

κομμάτι της πρότασης, του ξέφυγε φωναχτά. 

Τέλος σεναρίου 

 

 

4.3 Διάγραμμα Ροής 

Το διάγραμμα ροής που ακολουθεί παρατίθεται στην ανανεωμένη μορφή του, 

δηλαδή σε αυτή που προέκυψε μετά από κάποιες αλλαγές που έγιναν στο 

σχεδιασμό. Σε αυτό μπορεί να δεί κανείς όλα τα βήματα που ακολουθεί ένας παίκτης 

από την έναρξη της εφαρμογής μέχρι τον τερματισμό της. Η σειρά προσπέλασης 

των βημάτων που έχει επιλεγεί είναι συγκεκριμένη, αλλά όχι η μοναδική, δηλαδή 

μπορεί κανείς να τερματίσει το παιχνίδι και ακολουθώντας σχετικά διαφορετική 

ακολουθία βημάτων. Το διάγραμμα αποτελείται από 3 μέρη: την εισαγωγή, το 

παιχνίδι και το τέλος. Στο τέλος του διαγράμματος υπάρχει ένα υπόμνημα, στο οποίο 

εξηγούνται με χρώματα οι διαφορετικές κατηγορίες βημάτων. 

 

Διάγραμμα Ροής 
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Παιχνίδι
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Τέλος Παιχνιδιού

 

 

Υπόμνημα 

Πράσινο κίνηση παίκτη 

Μπλέ σκανάρισμα Image target και καταχώρηση στο inventory 

Γκρί επιλογή απ’ το Inventory ή συνδυασμός αντικειμένων του 

Κίτρινο αλληλεπίδραση αντικειμένου με image target και αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης. Το ποτέλεσμα 

είναι ή προσθήκη νέου αντικειμένου στο Inventory. 
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4.4 Λογικό Διάγραμμα, Abstract Model, State Machine 

 

Βάσει των κινήσεων του παίκτη που ορίστηκαν, σχεδιάστηκε ένα λογικό 

διάγραμμα, για να φαίνονται καλύτερα οι πιθανές κινήσεις μέσα στο παιχνίδι και η 

πορεία ανάμεσα από τις καταστάσεις. Επειδή κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του 

παραπάνω σχεδιασμού, χρειάστηκε να τροποποιηθούν αρκετά από τα αρχικά 

σχέδια, εμφανίζονται ενωμένα με διακεκομμένη κόκκινη γραμμή, κομμάτια του 

αρχικού σχεδιασμού, που τελικά δεν υλοποιήθηκαν και αφέθηκαν για μελλοντικές 

επεκτάσεις. Τα σχήματα του διαγράμματος επεξηγούνται στο υπόμνημα.  

 

 

 

Σχήμα 4.1: Λογικό Διάγραμμα της εφαρμογής 

 

Σχήμα 4.2: Υπόμνημα του Λογικού Διαγράμματος 
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Στη συνέχεια του σχεδιασμού και λίγο πριν ανάπτυξη του κώδικα, στο στάδιο 

που ορίζονταν οι κλάσεις της εφαρμογής, δημιουργήθηκε η ανάγκη για ένα πιο 

αφηρημένο μοντέλο από το λογικό διάγραμμα, όπου θα εμφανίζονταν μόνο οι 

ενέργειες του παίκτη και οι ενέργειες του συστήματος. Ομοίως με το λογικό 

διάγραμμα, κάποια κομμάτια του αρχικού σχεδιασμού που αφαιρέθηκαν ενώνονται 

με κόκκινη διακεκομμένη γραμμή με το βασικό σχήμα και η ανάπτυξή τους αφήνεται 

σε μελλοντικές επεκτάσεις. 

 

Σχήμα 4.3: Το αφηρημένο μοντέλο της εφαρμογής 

 

 

Σχήμα 4.4: Το υπόμνημα του αφηρημένου μοντέλου 
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Τέλος, παρατίθεται εδώ το διάγραμμα καταστάσεων ή Μηχανή Καταστάσεων 

(State Machine), στο οποίο οδηγηθήκαμε κάνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες 

λογικές αφαιρέσεις. Η μηχανή καταστάσεων είναι ένα υπολογιστικό μοντέλο, στο 

οποίο ορίζονται καταστάσεις (states) και γεγονότα (events), μέσω των οποίων 

μεταβαίνει κανείς από μία κατάσταση σε μία άλλη.  Οι μηχανές καταστάσεων 

χρησιμοποιούνται κατά κόρον στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και μέσα στις κλάσεις τους 

ορίζονται συνήθως οι κανόνες που διέπουν ένα παιχνίδι. 

 

Σχήμα 4.5: Το διάγραμμα καταστάσεων 

 

Σχήμα 4.6: Το υπόμνημα του διαγράμματος καταστάσεων 
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5. Ανάπτυξη Εφαρμογής 
 

5.1 Image Targets Demo 

 

Όπως το λέει το όνομά της, η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιεί απλές εικόνες για 

εντοπισμό και σκανάρισμα. Χρησιμοποιεί τρεις διαφορετικές εικόνες, οι δύο σε ένα 

πακέτο δεδομένων (dataset) και η τρίτη σε ένα δεύτερο, οι οποίες όταν σκανάρονται 

εμφανίζεται από πάνω τους μία τσαγιέρα, διαφορετικού χρώματος στην κάθε 

περίπτωση.  

 

Εικόνα 5.1: Το demo Image Targets. 

 

Τα δύο πακέτα δεδομένων ενεργοποιούνται εναλλάξ, μέσα από την εφαρμογή. Όταν 

είναι ενεργοποιημένο το πρώτο πακέτο δεδομένων σκανάρονται οι εικόνες «chips» 

και «stones» και όταν είναι ενεργοποιημένο το δεύτερο σκανάρεται η εικόνα 

«tarmac». Οι άλλες δύο ενέργειες που μπορεί να κάνει ο χρήστης μέσα στο demo, 

εκτός από την εναλλαγή μεταξύ dataset, είναι η ενεργοποίηση του φλας της 

συσκευής και της αυτόματης εστίασης για καλύτερο έλεγχο της κάμερας. 

 

 

Εικόνα 5.2: Από αριστερά προς τα δεξιά, οι εικόνες stones, chips και tarmac. 

 

Η πρόκληση της εργασίας ήταν η τροποποίηση του κώδικα της εφαρμογής 

αυτής, έτσι ώστε να υλοποιεί τη λογική της εφαρμογής που είχαμε σχεδιάσει. Γι’αυτό 
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στην πορεία βάλλαμε δικές μας εικόνες-στόχους και αντί για τσαγιέρα, αρχικά 

εμφανιζόταν στην οθόνη της συσκευής μία εικόνα, και στη συνέχεια όσο 

προχωρούσε η ανάπτυξη της εφαρμογής είχαμε πιο σύνθετα αποτελέσματα από τα 

σκαναρίσματα.Τελικά, στον κώδικα της εφαρμογής μας δημιουργήθηκε μέσα στον 

φάκελο src του project στο Eclipse ένα πακέτο (package) που περιλαμβάνει τον όλο 

τον κώδικα του demo Image Targets. Έγιναν μικρές αλλαγές στον κώδικα αυτό, ο 

οποίος είναι αρκετά σύνθετος και μακροσκελής, κυρίως για τον έλεγχο των 

αποτελεσμάτων των σκαναρισμάτων. Η βασική τροποποίηση του demo έγινε στην 

κλάση ImageTargets.cpp που βρίσκεται στο φάκελο jni και είναι μια native C++ 

κλάση στην οποία ορίζονται και ενεργοποιούνται τα datasets με τις φωτογραφίες-

στόχους, και στην κλάση ImageTargets.java, που βρίσκεται στο πακέτο του φακέλου 

src, η οποία καθορίζει τι θα γίνει μετά από κάθε σκανάρισμα φωτογραφίας-στόχου. 

Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται οι κλάσεις που υλοποιούν το καθαρά δικό 

μας κομμάτι της εφαρμογής. 

 

5.2 Κλάσεις του παιχνιδιού 

 

Στο φάκελο src, που όπως είπαμε περιλαμβάνει όλες τις Java κλάσεις της 

εφαρμογής μας, εκτός από το package με το demo, δημιουργήθηκαν άλλα δύο 

πακέτα. Το πρώτο αφορούσε γενικά στην υλοποίηση στοιχείων της εφαρμογής 

(hci.projects.chalkias.invaderszone) και το δεύτερο αφορούσε πιο συγκεκριμένα στα 

αντικείμενα του παιχνιδιού (hci.projects.chalkias.invaderszone.gameobjects). 

Παρακάτω παρατίθενται οι κλάσεις που περιλαμβάνει κάθε πακέτο μαζί με μια 

σύντομη περιγραφή για τη λειτουργία που επιτελεί καθεμιά. 

 .projects.chalkias.invaderszone 

GameEnd.java: Activity για την οθόνη στο τέλος του παιχνιδιού. 

GameEvent.java: Enum κλάση για τον ορισμό των γεγονότων του παιχνιδιού. 

GameStart.java: Activity για την οθόνη στην αρχή του παιχνιδιού. 

GameState.java: Enum κλάση για τον ορισμό των καταστάσεων του παιχνιδιού. 

Inventory.java: Activity για την οθόνη του Inventory. Εδώ ελέγχονται η καταχώρηση 

αντικειμένων στο Inventory και η επιλογή τους από αυτό. 

IZGameAppplication.java: Application κλάση, στην οποία αρχικοποιούνται, 

αποθηκεύονται και ανακτώνται, βασικές παράμετροι της εφαρμογής. 

SplashScreen.java: Activity για την οθόνη που εμφανίζεται κατά την φόρτωση και 

αρχικοποίηση της εφαρμογής. 
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StateMachine.java: Η κλάση στην οποία συνδυάζονται καταστάσεις με γεγονότα και 

ορίζονται οι κανόνες του παιχνιδιού. 

 hci.projects.chalkias.invaderszone.gameobjects 

GameObject.java: κλάση στην οποία ορίζονται τα αντικείμενα του παιχνιδιού και οι 

ιδιότητές τους. 

GameObjectAdapter.java: κλάση στην οποία γίνεται η σύνδεση των αντικειμένων με 

τη διεπαφή της εφαρμογής. 

GameObjectEnum.java: Enum κλάση για καλύτερο ορισμό των αντικειμένων. 

GameObjectList.java: Κλάση-πίνακας αντικειμένων για την καλύτερη αναφορά σε 

αυτά. 
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5.3 Σχεδιασμός Διεπαφής 

 

Βάσει του διαγράμματος ροής, και των ενεργειών που πραγματοποιούνται 

μέσα στο παιχνίδι, σχεδιάστηκε η διεπαφή της εφαρμογής. Παρατίθεται και ο αρχικός 

σχεδιασμός και αυτός που τελικά υλοποιήθηκε. Οι διαφορές οφείλονται σε διάφορά 

ζητήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της εφαρμογής, και 

παρουσιάζονται εδώ για μελλοντική ανάλυση και επέκταση. 

1. Κίνηση παίκτη.  

 

ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: Ο παίκτης προχωρά στο χώρο, και το κινητό βρίσκει την 

τοποθεσία του με τη χρήση του GPS. Το σενάριο του παιχνιδιού ορίζει πως ο 

παίκτης «καθοδηγείται από μια αόρατη δύναμη» επομένως στην οθόνη του κινητού 

θα εμφανίζονται κατάλληλα βέλη που θα του υποδεικνύουν τη διεύθυνση της 

επόμενης τοποθεσίας στην οποία πρέπει να μεταβεί.  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: Αντί  για βέλη βάση τις θέσης, εμφανίζεται μήνυμα βοηθείας, με το 

πάτημα ενός κουμπιού, βάσει του σταδίου που βρίσκεται ο παίκτης στο παιχνίδι. 

 

 

Εικόνα 5.3: Το μήνυμα βοηθείας εμφανίζεται μετά το πάτημα του κόκκινου κουμπιού. 
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2. Σκανάρισμα Image Target και καταχώρηση νέου αντικειμένου στο Inventory.  

 

ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: Ο παίκτης βρίσκεται μπροστά από ένα νέο Image Target. Η 

κάμερα το σκανάρει και εμφανίζεται ένας κύκλος, όπως φαίνεται στην εικόνα, που 

υποδηλώνει ότι ο παίκτης πρέπει να πραγματοποιήσει κάποια ενέργεια. Όταν ο 

παικτής πατήσει στο κέντρο του κύκλου, θα εμφανίζεται η εικόνα του νέου 

αντικειμένου και αυτή θα μπαίνει αυτόματα στο Inventory, όπως φαίνεται στην 

εικόνα.  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν ο παίκτης σκανάρει το Image Target ενός αντικειμένου, 

εμφανίζεται αυτόματα, κατάλληλος διάλογος που τον ενημερώνει ότι το αντικείμενο 

εκχωρήθηκε στο Inventory, το οποίο αποτελεί νέο activity. 

 

 

 
 

Εικόνα 5.4: Ο διάλογος, που επισημαίνει την εύρεση νέου αντικειμένου μετά από επιτυχές 
σκανάρισμα. 
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3. Επιλογή απ’ το inventory.  

 

ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: Ο παίκτης μπορεί με ένα απλό πάτημα της οθόνης να εμφανίζει το 

Inventory (σαν auto-hide menu). Όταν αυτό εμφανιστεί, με διπλό πάτημα επιλέγει το 

αντικείμενο που θέλει και εμφανίζεται στην οθόνη στιγμιαίο μήνυμα ότι αυτή τη 

στιγμή κρατάει το αντικείμενο, ενώ ένα εικονίδιο του αντικειμένου θα εμφανίζεται 

στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, για όση ώρα το κρατάει. Βάσει των ξεχωριστών 

ιδιοτήτων κάθε αντικειμένου, στην οθόνη μπορεί να εμφανίζεται μια διαφορετική 

ένδειξη. Για παράδειγμα όταν κρατάει το όπλο κρυστάλλων εμφανίζεται ένα μικρό 

σκόπευτρο, και όταν κρατάει το laser η οθόνη αποκτά μία πιο έντονη κόκκινη 

απόχρωση. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: Το Inventory είναι μια νέα οθόνη, στην οποία ο παίκτης 

πλοηγείται, πατώντας ένα κουμπί στην οθόνη της κάμερας. Επιλέγοντας ένα 

αντικείμενο (μονό κλικ) επιστρέφει στην οθόνη της κάμερας και εκεί εμφανίζεται το 

επιλεγμένο αντικείμενο. Πατώντας πάνω στο εικονίδιο του αντικειμένου, εμφανίζεται 

μια περιγραφή του. Στο Inventory μπορούν επίσης να συνδυαστούν αντικείμενα, 

πατώντας παρατεταμένα πάνω στα εικονίδιά τους. Ο συνδυασμός ενεργοποιεί 

αντικείμενα που δεν λειτουργούσαν προηγουμένως, και πλέον μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν. 

 

Εικόνα 5.5: Το Inventory: 1)άδειο, 2)με τα πρώτα αντικείμενα, 3)μετά από συνδυασμό (ενεργοποίηση 
laser), 4) στο τελικό στάδιο, όλα τα αντικείμενα έχουν χρησιμοποιηθεί και αναμένεται η εύρεση του 

μυστικού κωδικού. 
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4. Αλληλεπίδραση αντικειμένου που κρατά ο παίκτης με άλλο image target.  

 

ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται στιγμιαία μήνυμα στον παίκτη 

που του υποδεικνύει τι πρέπει να κάνει. Για παράδειγμα με το σφυρί στο χέρι, όταν 

βρίσκεται μπροστά στο image target στο περίπτερο, του εμφανίζεται μήνυμα που 

λέει να σπάσει το τζάμι. Ο παίκτης πρέπει να ακουμπήσει το δάχτυλο πολλές φορές 

στην οθόνη στο σημείο που η κάμερα σημαδεύει το image target. Το κινητό τότε 

δονείται για να τονιστεί η δράση. Το αποτέλεσμα της ενέργειας του παίκτη 

εμφανίζεται σε στιγμιαίο μήνυμα στην οθόνη (π.χ. «Βρήκες νέο αντικείμενο») και η 

συνέχεια  εξαρτάται από το σημείο του σεναρίου στο οποίο βρίσκεται. Αν το 

αποτέλεσμα είναι η εύρεση νέου αντικειμένου, μετά το μήνυμα εμφανίζεται στην 

οθόνη η εικόνα του αντικειμένου και αυτό τοποθετείται αυτόματα στο inventory. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: Η αλληλεπίδραση δεν διαφέρει σε τίποτα από το απλό σκανάρισμα 

Image Target, η μόνη διαφορά έγκειται στο ότι πρέπει να είναι επιλεγμένο το 

κατάλληλο αντικείμενο, αλλιώς δεν γίνεται το σκανάρισμα. Επιτυχές σκανάρισμα 

ανοίγει το διάλογο που ενημερώνει για την εισαγωγή νέου αντικειμένου στο 

Inventory. 

 

Εικόνα 5.6: Ο διάλογος, που επισημαίνει την εύρεση νέου αντικειμένου μετά από αλληλεπίδραση του 
επιλεγμένου σφυριού με τον κατάλληλο στόχο. 
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5. Άλλες οθόνες  
 
 

 
 

Εικόνα 5.7: Από πάνω αριστερά μέχρι κάτω δεξιά με τη σειρά: Splash Screen κατά τη 
φόρτωση του παιχνιδιού, πρώτη οθόνη περιγραφής του παιχνιδιού, δεύτερη οθόνη 
περιγραφή με κουμπί έναρξης του παιχνιδιού, διάλογος με περιγραφή του 
αντικειμένου κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού (ο διάλογος καλείται πατώντας το 
αντικείμενο), οθόνη με το «alien safe» (αναμονή καταχώρησης του κωδικού), τελική 
οθόνη με συγχαρητήριο μήνυμα και συντελεστές. 
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6. Γεγονός σχετιζόμενο με την υγεία του παίκτη. 
 

ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: Σε όλο το παιχνίδι ο παίκτης πρέπει να προσέχει την κατάσταση 
της «υγείας» του, η οποία μειώνεται όσο περνάει το παιχνίδι. Για να την βελτιώσει 
πρέπει να βρεί τα μαγικά βραχιόλια, όπως ακριβώς βρίσκει οποιοδήποτε άλλο 
αντικείμενο. Η διαφορά είναι ότι αυτά δεν μπαίνουν στο Inventory αλλά ανεβάζουν 
αυτόματα την μπάρα υγείας του. Στην περίπτωση επίσης της πόρτας-παγίδας, η 
μπάρα υγείας πέφτει πολύ απότομα και του εμφανίζεται μήνυμα για χαμηλή «υγεία». 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν υλοποιήθηκε το συγκεκριμένο κομμάτι. 

 

Εικόνα 5.8: Οθόνη με δείκτη κατάστασης υγείας. 
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5.4 Τελευταίες Λεπτομέρειες 

 

Το τελευταίο βήμα για να αποκτήσει το παιχνίδι την τελική του μορφή, ήταν η 

συλλογή φωτογραφιών-στόχων από το μέρος που είχε επιλεχθεί να παιχτεί το 

παιχνίδι, την πλατεία Γεωργίου Α’ στην Πάτρα. Η εφαρμογή είχε υποβληθεί πρώτα 

σε αρκετά τεστ, αρχικά με σκαναρίσματα εικόνων με καλή βαθμολογία, 

κατεβασμένες από το διαδίκτυο και στη συνέχεια με εικόνες από κλειστό χώρο 

(δωμάτιο, σπίτι, κλπ), για να δούμε ότι όλες η λειτουργίες πραγματοποιούνταν 

κανονικά, ανεξαρτήτως χώρου παιχνιδιού. 

Μέσα από την εμπειρία μας με το σκανάρισμα των φωτογραφιών, 

παρατηρήσαμε πως η εύρεση των κατάλληλων φωτογραφιών για σκανάρισμα σε 

έναν πραγματικό χώρο μπορεί να είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία. Τα 

χαρακτηριστικά που θα απέδιδαν υψηλή βαθμολογία σκαναρίσματος σε μία 

φωτογραφία, είναι κυρίως θέμα τεχνικών φωτογραφίας, επηρεάζονται από τις 

καιρικές συνθήκες και την ώρα τις ημέρας που τραβήχτηκε η φωτογραφία. Εύκολα 

συμπεραίνει κανείς λοιπόν, πως κάποιος που δεν ασχολείται ιδιαίτερα με την 

επαγγελματική φωτογραφία, όπως εμείς, δυσκολεύεται να τραβήξει καλές 

φωτογραφίες για σκανάρισμα. Επίσης, ακόμα μια σημαντική παράμετρος σχετική με 

τους στόχους, είναι πως η φωτογραφίες που ενσωματώνονται στο πρόγραμμα είναι 

τραβηγμένες με μια συγκεκριμένη φωτογραφική μηχανή, είτε κανονική είτε ενός 

κινητού, αντίθετα το σκανάρισμα γίνεται με κάμερες από διάφορες συσκευές. 

Επομένως, λόγω των χαρακτηριστικών της κάθε κάμερας είναι φυσιολογικό να 

υπάρχουν δυσκολίες ταύτισης της φωτογραφίας – στόχου με το χώρο που 

σκανάρεται μετέπειτα στο παιχνίδι. 

Γνωρίζοντας όλα αυτά, περάσαμε κάποιες μέρες στην πλατεία Γεωργίου, 

τραβώντας φωτογραφίες και ανεβάζοντάς τες στο Target Management System για 

να λάβουμε τις βαθμολογίες τους. Παραδόξως, παρατηρήσαμε πως κάποιες 

φωτογραφίες που είχαν μεγαλύτερη βαθμολογία ήταν δυσκολότερο να εντοπιστούν 

κατά την προσπάθεια σκαναρίσματος, από άλλες με χαμηλότερη βαθμολογία. Για 

παράδειγμα, μια μακρινή λήψη του θεάτρου Απόλλων, που δυσκόλευε στο 

κεντράρισμα αλλά είχε 4 αστέρια σκαναριζόταν πολύ πιο δύσκολα από ένα άσπρο 

graffiti στην είσοδο του θεάτρου, που είχε μεν μόνο 2 αστέρια αλλά κεντραριζόταν 

πολύ εύκολα στην κάμερα της συσκευής. Συμπεράναμε λοιπόν, πως εκτός από καλή 

βαθμολογία, για να σκανάρεται καλά μια φωτογραφία θα πρέπει ο παίκτης να 

καταλαβαίνει από μόνος του πώς να τοποθετήσει τη συσκευή. Αποφασίσαμε λοιπόν, 

να δοκιμάσουμε διαφόρων τύπων φωτογραφίες (μακρινές και κοντινές με πολλές ή 

λίγες λεπτομέρειες, εικόνες υψηλής ευκρίνειας από το διαδίκτυο τοποθετημένες στην 

πλατεία) για να δούμε πως αυτές θα σκανάρονταν κατά τη διάρκεια των δοκιμών.  
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Σε αυτό το σημείο αναφέρουμε και μία ανέκδοτη ιστορία κατά τη διάρκεια του 

στησίματος του παιχνιδιού στην πλατεία, για να τονίσουμε το πώς οι αστάθμητοι 

παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν μια τέτοια διαδικασία. Μία από τις φωτογραφίες 

που είχαν επιλεγεί ήταν ενός θάμνου, τραβηγμένη το μεσημέρι, όπου ο ήλιος τόνιζε 

τα φύλλα του και έδινε 5 αστέρια στη βαθμολογία σκαναρίσματος. Μέχρι τις 17.00 

που ο ήλιος ήταν σε σχετικά υψηλή θέση ο στόχος σκαναριζόταν με μεγάλη άνεση, 

όμως μετά τις 18.00 σταμάτησε να σκανάρεται. Αποφασίσαμε να κρατήσουμε τη 

φωτογραφία αυτή για να δούμε τι θα γινόταν την ημέρα της αξιολόγησης. Πέρασαν 

δύο εβδομάδες μεταξύ της διαδικασίας επιλογής των φωτογραφιών και της 

αξιολόγησης. Την ημέρα πριν την αξιολόγηση, πήγαμε στην πλατεία για να 

δοκιμάσουμε μια τελευταία φορά το παιχνίδι, έχοντας κατά νου τη ώρα τραβήχτηκαν 

οι φωτογραφίες για να έχουμε σε σχετικά ίδια θέση τον ήλιο. Αρχικά όλα 

προχωρούσαν φυσιολογικά. Φτάνοντας η στιγμή να σκανάρουμε το θάμνο, όση ώρα 

και να προσπαθούσαμε δεν γινόταν τίποτα. Πηγαίνοντας στον υπολογιστή να 

συγκρίνουμε την παλιά φωτογραφία με το φυσικό κόσμο εκείνη τη στιγμή, 

συνειδητοποιήσαμε με μεγάλη έκπληξη, πως στο διάστημα των δύο εβδομάδων που 

παρήλθαν, ο θάμνος είχε κουρευτεί και είχε φυτρώσει πολύ διαφορετικά απ’ότι στη 

φωτογραφία!Τελικά, επιλέξαμε άλλη φωτογραφία αντί του θάμνου. Μετά και από τη 

διαδικασία αυτή, όλα ήταν έτοιμα για τη δοκιμή της εφαρμογής από χρήστες και την 

αξιολόγησή της. 

 

 

Εικόνα 5.9: Αριστερά: Φωτογραφία – στόχος από την πλατεία Γεωργίου. Δεξιά: Η ίδια φωτογραφία 
όπως αναλύθηκε από το Target Management System. 

 



52 
 

6. Αξιολόγηση και Μελέτη ευχρηστίας της Εφαρμογής 
 

 

6.1 Διαδικασία αξιολόγησης 

 

Μια πολύ βασική διαδικασία για την εξαγωγή συμπερασμάτων από τη 

διπλωματική εργασία είναι η αξιολόγηση της εφαρμογής, σε επίπεδο σχεδιασμού και 

ανάπτυξης, τόσο ως προς την ευχρηστία όσο και στο αν εκπληρώνει τους αρχικούς 

στόχους που είχαν τεθεί. Η διαδικασία της αξιολόγησης απαιτεί προσεκτικό 

σχεδιασμό, έτσι ώστε να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν ακριβέστερα αποτελέσματα. 

Για κλασικές εφαρμογές παραγωγικότητας, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες μέθοδοι 

αξιολόγησης. Αυτό όμως δεν ισχύει για τον τομέα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, 

ακόμα δε λιγότερο για τον τομέα των χωροευαίσθητων παιχνιδιών, όπως είναι η 

εφαρμογή μας. Τα χωροευαίσθητα παιχνίδια αξιολογούνται πολύ πιο δύσκολα από 

μια κλασική εφαρμογή ηλεκτρονικού υπολογιστή, αφού επεισέρχονται παράγοντες 

του φυσικού κόσμου στην διαδικασία του παιχνιδιού (gameplay). Είναι επίσης 

λογικό, αφού τα χωροευαίσθητα παιχνίδια είναι αρκετά πρόσφατο τεχνολογικό 

φαινόμενο, να μην έχουν ολοκληρωθεί αρκετές έρευνες, που θα όριζαν ακριβέστερα 

τις μεθόδους αξιολόγησής τους. 

Συμμετέχοντες 

Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν με κριτήριο τη διαφορετικότητα μεταξύ τους σε 

αρκετούς  τομείς, έτσι ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν ποικιλία στις απαντήσεις και 

διαφορετικές απόψεις, που θα οδηγούσαν σε ενδιαφέροντα αποτελέσματα και 

καλύτερη αναπληροφόρηση. Επιλέχθηκαν δύο παιδιά από το εργαστήριο 

Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Μηχανής, τα οποία είχαν σχετική εμπειρία στον τομέα 

της επαυξημένης πραγματικότητας, από την άλλη δεν είχαν σχεδόν καμία εμπειρία 

με escape games και ηλεκτρονικά παιχνίδια γενικότερα. Άλλοι δύο συμμετέχοντες 

ήταν από το τμήμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, ο 

πρώτος από τον τομέα Η/Υ και ο δεύτερος από τον τομέα Τ&ΤΠ, και οι δύο με καλή 

σχέση με υπολογιστές αλλά καμία εμπειρία με Augmented Reality ή escape games. 

Τέλος, επιλέχθηκαν άλλοι δύο φοιτητές, από σχολές τελείως διαφορετικών 

αντικειμένων, αμφότεροι όμως με έντονη ενασχόληση με ηλεκτρονικά παιχνίδια και 

σχετικά συμφιλιωμένοι με την έννοια της επαυξημένης πραγματικότητας. 
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Μέθοδοι που ακολουθήθηκαν 

Για την αξιολόγηση επιλέχθηκαν τρεις μέθoδοι: η παρατήρηση των χρηστών, 

η συμπλήρωση ερωτηματολογίου και η ημιδομημένη συνέντευξη. Η παρατήρηση 

των χρηστών, είναι μια συνήθης πρακτική, για την αξιολόγηση κλασικών εφαρμογών 

και λιγότερο παιχνιδιών. Στην περίπτωση των χωροευαίσθητων παιχνιδιών, μπορεί 

να αποτελέσει ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία για τους αξιολογητές, αφού σε αυτά 

επεισέρχονται οι εξής ανασταλτικοί παράγοντες: 

 Οι χρήστες βρίσκονται διαρκώς σε κίνηση. 

 Υπάρχουν αλληλεπιδράσεις με συσκευές με μικρές οθόνες. 

 Οι χρήστες συχνά αλληλεπιδρούν με τις «αόρατες» αισθήσεις τους. 

 Η αλληλεπιδράσεις μπορούν να είναι διαμοιρασμένες σε πολλές συσκευές 

και εφαρμογές. 

Μια καλή πρόταση για την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν στην 

παρατήρηση των χωροευαίσθητων εφαρμογών είναι η καταγραφή της διαδικασίας 

σε βίντεο. [Crabtree et al., 2006].  

Ήταν προφανές όμως ότι η παρατήρηση δεν θα μπορούσε να αποφέρει 

επαρκή αποτελέσματα για την αξιολόγηση της εφαρμογής, επομένως αποφασίστηκε 

να τεθούν ερωτήσεις στους χρήστες, αφού είχαν παίξει το παιχνίδι. Αυτό έγινε με δύο 

τρόπους: 1)μέσω ερωτηματολογίου με κλειστές ερωτήσεις και 2)μέσω ηλεκτρονικής 

ημιδομημένης συνέντευξης. Τα ερωτηματολόγια είναι ίσως η πιο γνωστή μέθοδος 

αξιολόγησης και είναι ένας καλός τρόπος να συλλέξουμε ποσοτικές πληροφορίες για 

μια εφαρμογή, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε δύο 

σκέλη: στο πρώτο σκέλος ζητούνταν  προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας και 

κάποιες ερωτήσεις που αφορούσαν την εμπειρία χρήσης ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, φορητών συσκευών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ενώ το δεύτερο 

σκέλος περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικές με την εφαρμογή, όπως το επίπεδο 

ικανοποίησης των χρηστών, οι εντυπώσεις από την ευχρηστία της διεπαφής, την 

τοποθεσία του παιχνιδιού και τα στοιχεία επαυξημένης πραγματικότητας.  

Η ημιδομημένη συνέντευξη πραγματοποιήθηκε μια μέρα αφού οι χρήστες 

έπαιξαν το παιχνίδι. Περιλάμβανε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σχετικές με την 

εφαρμογή, έτσι ώστε να συλλέξουμε πιο ποιοτικές  πληροφορίες για την εντύπωση 

του κάθε χρήστη. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε μέσω Skype, και οι χρήστες 

ενημερώθηκαν, πως αυτή καταγράφεται με ειδικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση που 

μια απάντηση ενός χρήστη γεννούσε μια νέα ερώτηση, ο αξιολογητής είχε το 

ελεύθερο να ρωτήσει, ακόμα και αν αυτή δεν βρισκόταν στις ερωτήσεις που είχαν 

οριστεί κατά την σχεδίαση της αξιολόγησης. Έτσι, έγινε ένα είδος συζήτησης με τον 

κάθε χρήστη πάνω στην εφαρμογή και την προσωπική του εμπειρία με την 

αλληλεπίδραση με αυτή. 
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Εικόνα 6.1: Ένας χρήστης στην προσπάθειά του να σκανάρει έναν στόχο 

 

Την ημέρα της αξιολόγησης, αποφασίστηκε να μαζευτούν οι χρήστες στον 

τόπο διεξαγωγής του παιχνιδιoύ, να τους δοθούν έγγραφες οδηγίες του παιχνιδιού 

και να εγκατασταθεί η εφαρμογή στις διαθέσιμες συσκευές. Εγκαταστάθηκε επίσης 

το πρόγραμμα GPS logger που παρακολουθεί την κίνηση της συσκευής μεσω GPS. 

Οι οδηγίες αποσκοπούσαν στο να καθοδηγήσουν τον παίκτη να ακολουθήσει 

συγκεκριμένη αλληλουχία βημάτων για τον τερματισμό του παιχνιδιού (ελεγχόμενη 

διαδικασία), υπήρχε βέβαια και η δυνατότητα να παίξει όπως το επιθυμούσε ο ίδιος. 

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με τον κάθε παίκτη να παίζει με τη σειρά του το 

παιχνίδι.  Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ο παίκτης έπρεπε να περιδιαβεί την 

πλατεία Γεωργίου, σκανάροντας τις ενδεδειγμένες εικόνες, προσπαθώντας να 

μαζέψει τα αντικείμενα και να βρει το μυστικό κωδικό, που οδηγούσε στον 

τερματισμό του παιχνιδιού. Όσο ο κάθε παίκτης έπαιζε ένας παρατηρητής τους 

ακολουθούσε, με σκοπό την παροχή βοηθείας σε περίπτωση προβλήματος και την 

καταγραφή σχολίων και παρατηρήσεων των παικτών, κατά την αλληλεπίδρασή τους 

με την εφαρμογή. Στο τέλος, από τον κάθε παίκτη ζητήθηκε να συμπληρώσει το 

ερωτηματολόγιο, και ορίστηκε μια ώρα για την επόμενη ημέρα όπου θα γινόταν η 

ημιδομημένη συνέντευξη. 
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Εικόνα 6.2: Δύο χρήστες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού 

 

Κανένας παίκτης δεν κατάφερε δυστυχώς να τερματίσει το παιχνίδι, άλλος λόγω 

προβλήματος της συσκευής, άλλος λόγω της κούρασης και του ηλίου που έκαιγε 

έντονα την ημέρα της διεξαγωγής της αξιολόγησης και άλλος λόγω έλλειψης χρόνου. 

Ακόμα αναφέρεται ένα μη αναμενόμενο γεγονός που συνέβη σε κάποιους παίκτες, οι 

οποίοι κατά λάθος αντί να σκανάρουν το φυσικό χώρο, σε περιορισμένες 

περιπτώσεις σκάναραν τις φωτογραφίες στο χαρτί με τις οδηγίες, με αποτέλεσμα να 

βρεθούν τα αντικείμενα τη «λάθος» στιγμή. Παρόλαυτα η αξιολόγηση υπήρξε εν γένει 

μια ευχάριστη για όλους διαδικασία και παρείχε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. 

 

6.2 Αποτελέσματα 

 

Τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια συγκεντρώθηκαν σε ένα αρχείο 

excel, ώστε να είναι ομαδοποιημένα και πιο εύκολα παρατηρήσιμα. Από τις 

συνεντεύξεις αντλήθηκαν περισσότερο ποιοτικά αποτελέσματα τα οποία αναλύονται 

στη συνέχεια. 

Επίσης από το GPS Logger συλλέξαμε τα στοιχεία για την κίνηση των παικτών στο 

χώρο της πλατείας. Αν και όχι μεγάλης ακρίβειας, τα διαγράμματα των κινήσεων 

φανερώνουν ενδιαφέροντα στοιχεία. Ένας πιο έμπειρος παίκτης ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών, ήταν πιο άνετος με το παιχνίδι και οι κινήσεις του είναι πιο 
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συγκεκριμένες, ενώ ένας άπειρος παίκτης κάνει πιο συγκεχυμένες κινήσεις ή 

επαναλαμβάνει βήματα αρκετές φορές. Παρακάτω φαίνεται το διάγραμμα της 

κίνησης ενός σχετικά έμπειρου παίκτη. 

 

 

Εικόνα 6.3: Το γράφημα της κίνησης ενός παίκτη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

 

 

 

Αποτελέσματα ερωτηματολογίων 

Οι ερωτήσεις τοποθετήθηκαν στο excel και εκεί κατασκευάστηκαν τα 

αντίστοιχα γραφήματα. Από αυτά τα πιο σημαντικά εμφανίζονται παρακάτω. Λόγω 

μικρού δείγματος χρηστών (6) δεν εμφανίζονται ποσοστά στα γραφήματα με τις 

στήλες. Στους κάθετους άξονες εμφανίζεται ο αριθμός των χρηστών ανά απάντηση.  
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Γράφημα 1 

 

 
Γράφημα 2 

 
Γράφημα 3 

 

0 0

2

4

0

Ποια θα λέγατε πως είναι η 
γενική εντύπωση που σας άφησε 

το παιχνίδι InvadersZone;

Πολύ Κακή

Αρκετά Κακή

Ουδέτερη Στάση

Αρκετά Καλή

Πολύ Καλή

0 0

4

2

0
0

1

2

3

4

5

Πόσο δύσκολο ήταν το παιχνίδι;

Πολύ εύκολο

Εύκολο

Ουδέτερο

Δύσκολο

Πολύ Δύσκολο 

67%

33%

Χρησιμοποιήσατε τη βοήθεια 
(hints) κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού;

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Γράφημα 4 

 

 
Γράφημα 5 

 

 
Γράφημα 6 

 

0

1 1

2

1

0

1

2

3

Πόσο σημαντικό ρόλο θα λέγατε 
πως είχαν τα στοιχεία της 

επαυξημένης πραγματικότητας;

Καθόλου Σημαντικό

Λίγο Σημαντικό

Ουδέτερο

Αρκετά Σημαντικό

Πολύ Σημαντικό

0

1

5

0

1

2

3

4

5

6

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΙΧΕ 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΠΟ ΟΣΗ ΘΑ ΗΘΕΛΑ

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΙΧΕ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΠΟ ΟΣΗ ΘΑ ΗΘΕΛΑ

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΙΗΡΚΕΣΕ 
ΟΣΟ ΘΑ ΗΘΕΛΑ

Για τη διάρκεια του παιχνιδιού 
πιστεύετε πως:

0 0

1

2

3

0

1

2

3

4

Πόσο κατάλληλη για το παιχνίδι 
θεωρείτε πως ήταν η επιλεγμένη 

τοποθεσία;

Καθόλου Κατάλληλη

Λίγο Κατάλληλη

Ουδέτερη

Αρκετά Κατάλληλη

Πολύ Κατάλληλη
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Γράφημα 7 

 

 
Γράφημα 8 

 

  

Όπως βλέπουμε στα γραφήματα η γενική εντύπωση από την εφαρμογή ήταν καλή, 

ενώ οι περισσότεροι θεώρησαν μέτρια τη δυσκολία του παιχνιδιού, αφού διήρκεσε 

ικανοποιητικό χρόνο και είχε ικανοποιητικά πολλές αποστολές, σύμφωνα με τους 

περισσότερους παικτές, ενώ και οι αποστάσεις που διανύθηκαν ήταν σχετικά μικρές.  

Επίσης από τις απαντήσεις συμπεραίνουμε, πως οι περισσότεροι διάβασαν την 

εισαγωγή του παιχνιδιού, αν και δεν έδωσαν ιδιαίτερη βάση στο περιεχόμενο, όπως 

γίνεται συνήθως όταν πρόκειται για εισαγωγή παιχνιδιού, όμως θεωρούν πως το 

κείμενο ανταποκρίνεται καλά στο παιχνίδι που έπαιξαν. Η επαυξημένη 

πραγματικότητα θεωρείται από τους περισσότερους πως διαδραμάτισε σημαντικό 

ρόλο στην εφαρμογή, και αποτέλεσε πολύ ενδιαφέρον στοιχείο του παιχνιδιού. 

0 0 0

5

1

0

1

2

3

4

5

6

Πόσο σας άρεσε να παίζετε σε 
δημόσιο χώρο;

Καθόλου

Λίγο

Ουδέτερο

Αρκετά

Πολύ

67%

33%

Υπήρξε κάποια στιγμή που δεν 
ξέρατε που πρέπει να πάτε; 

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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 Σχετικά με τη διεπαφή της εφαρμογής, άφησε θετικές εντυπώσεις, όπως και ο 

σχεδιασμός των αντικειμένων, όμως θα ήταν καλό η διεπαφή να περιλαμβάνει 

ενδείξεις για την τοποθεσία των στόχων, αλλά και να έχουν τοποθετηθεί φυσικές 

ενδείξεις στο χώρο, για τη διευκόλυνση των παικτών στο σκανάρισμα. 

 Σχετικά με το παιχνίδι, αποτέλεσε πρόκληση το γεγονός ότι μερικές στιγμές το 

67% των παικτών δεν ήξερε που να πάει, όμως αυτό λύθηκε με την χρήση των 

βοηθειών (hints). Δύο βασικά ζητήματα που αναδείχθηκαν, είναι η δυσκολία στο 

σκανάρισμα, που ενόχλησε σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, όλους τους παίκτες, 

αλλά και η φωτεινότητα των οθονών των φορητών συσκευών, που λόγω της έντονης 

ηλιοφάνειας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ήταν αρκετά δυσανάγνωστες. 

Παρόλαυτα κρατάμε ως πολύ θετικό στοιχείο, το γεγονός ότι όλοι οι παίκτες μπήκαν 

στο κλίμα του παιχνιδιού και έμειναν ευχαριστημένοι από την όλη διαδικασία. 

 

Αποτελέσματα συνεντεύξεων 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τις επόμενες δύο ημέρες από τη 

διαδικασία της αξιολόγησης, οι τρεις την πρώτη μέρα και οι άλλες τρεις τη δεύτερη. 

Είχε αποφασιστεί να είναι ημιδομημένες έτσι ώστε να γίνει ένα είδους συζήτηση 

πάνω στην εμπειρία του καθενός με το παιχνίδι, για να λάβουμε πιο ποιοτικά 

αποτελέσματα. Πριν αρχίσει η διαδικασία, είχε συγκεντρωθεί ένα σύνολο 15 

ερωτήσεων πάνω σε στοιχεία που ενδιαφέραμε να εμβαθύνουμε και για τον κάθε 

παίκτη επιλέχθηκε να δοθεί έμφαση στις ερωτήσεις που είχαν περισσότερο νόημα, 

βάσει των παρατηρήσεων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και των απαντήσεων στο 

ερωτηματολόγιο. Οι ερωτήσεις αυτές βρίσκονται στο παράρτημα. Στόχος των 

ερωτήσεων ήταν να μάθουμε αν το παιχνίδι μπορεί να λάβει εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα, ποια ήταν τα βασικά θετικά και αρνητικά στοιχεία της εφαρμογής, τις 

εντυπώσεις από τη διεπαφή και την εμπειρία με την επαυξημένη πραγματικότητα. Οι 

χρήστες είχαν ενημερωθεί, πως η εφαρμογή μας βρισκόταν σε πειραματικό στάδιο, 

παρόλαυτα έκριναν την εφαρμογή σαν τελικό προϊόν και συζητήσαμε τις πιθανές 

βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν. 

 Αναφορικά με το θέμα του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της εφαρμογής, θέλαμε 

να ελέγξουμε αν ένας παίκτης μπορούσε μέσα από το παιχνίδι να απομνημονεύσει 

κάποιες τοποθεσίες και να τις συνδέσει με τα αντικείμενα. Οι απαντήσεις των 

παικτών, οι οποίοι ως επί το πλείστον θυμόντουσαν αρκετά από τα αντικείμενα που 

σκάναραν και πού, έδειξαν πως αν η εφαρμογή είχε πιο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, 

πιθανότατα να ήταν ένας αποτελεσματικός τρόπος εκμάθησης. Η τοποθεσία του 

παιχνιδιού κρίθηκε επίσης πολύ κατάλληλη, αφού οι μικρές σχετικά αποστάσεις 

ανάμεσα από τους στόχους, που αποτελούσαν μάλιστα αρκετά γνώριμες εικόνες για 

τους παίκτες, δεν κούρασαν και τους έβαλλαν στη διαδικασία της εξερεύνησης του 

χώρου. 
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1. Α: Για να μην ψάχνεις τελείως στην τύχη για στόχους στην πλατεία, σου δόθηκε ένα χαρτί 
με οδηγίες. Σε ενόχλησε που έπρεπε να κρατάς χαρτί μαζί με τη συσκευή όσο έπαιζες; 

2. Ε: Δε με πείραξε, ίσα ίσα που έπρεπε να είναι λίγο πιο κατατοπιστικό. Το θέμα είναι ότι εγώ 
την ξέρω χρόνια την πλατεία και μου ήταν έτσι πιο εύκολο να βρω που αντιστοιχεί η κάθε 
εικόνα. 
[Απόσπασμα 1] 

 

Εικόνα 6.4: Απόσπασμα από συνέντευξη 1. 

 

 Σχετικά με τα θετικά και τα αρνητικά της εφαρμογής, ως βασικό μειονέκτημα 

ξεχωρίζει με διαφορά η δυσκολία των παικτών στο σκανάρισμα των στόχων. Παρόλο 

που τους είχε δοθεί χαρτί με τις φωτογραφίες που έπρεπε να εντοπίσουν, οι 

περισσότεροι δυσκολεύτηκαν αρκετά να κάνουν επιτυχή σκαναρίσματα. Ως κύριες 

αιτίες λογίζονται η διαφορετική ώρα που έπαιξαν το παιχνίδι απ’ότι τραβήχτηκαν οι 

φωτογραφίες και επομένως η διαφορετική θέση του ηλίου στις δύο περιπτώσεις, η 

απειρία όλων στο σκανάρισμα και η ύπαρξη διαφορετικών συσκευών με 

διαφορετικές κάμερες απ’ αυτή που τράβηξε τις φωτογραφίες. Η δυσκολία στο 

σκανάρισμα επηρέασε και την άποψη των παικτών για τη γενικότερη δυσκολία του 

παιχνιδιού, το οποίο αν και δεν τους φάνηκε δύσκολο στη λογική και στο συνδυασμό 

των βημάτων, απαιτούσε αρκετή ώρα για κάθε σκανάρισμα. Στα αρνητικά πάνω σε 

αυτό το θέμα, αναφέρεται και η περίπτωση του «αναπάντεχου» σκαναρίσματος από 

το χαρτί οδηγιών, που αναλύθηκε προηγουμένως. Βασικό πλεονέκτημα της 

εφαρμογής θεωρείται βάσει των απαντήσεων, η πολύ καλή ιδέα του παιχνιδιού, που 

συνδυάζει ένα απλό είδος ηλεκτρονικού παιχνιδιού με την επαυξημένη 

πραγματικότητα και το μεταφέρει στον πραγματικό κόσμο. Όλοι οι παίκτες 

ψυχαγωγήθηκαν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης και θεωρούν πως η συγκεκριμένη 

ιδέα μπορεί να εξελιχθεί, με αρκετή δουλειά και διορθώσεις, σε κάτι πραγματικά 

συναρπαστικό.  

 

1. Α: Τι σου άρεσε περισσότερο στο παιχνίδι; 
2. Κ: Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό, αν και δε μπόρεσα να το δω πλήρως λόγω 

της δυσκολίας με τα σκαναρίσματα, ήταν το ότι έβρισκες αντικείμενα και τα 
χρησιμοποιούσες για να βρείς άλλα τα οποία είχαν σχέση. Για παράδειγμα, το ότι έβρισκες 
ένα φτυάρι και με αυτό σκάναρες φυτά για να βρείς άλλο αντικείμενο εκεί, μου φάνηκε 
πολύ ωραία ιδέα. 
[Απόσπασμα 2] 

 

Εικόνα 6.5: Απόσπασμα από συνέντευξη 2. 

 
 

 

Επιπλέον, οι χρήστες βρήκαν τη διεπαφή της εφαρμογής αρκούντως 

καλοσχεδιασμένη, φυσικά με αρκετά περιθώρια βελτίωσης, κυρίως στο θέμα των 
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μηνυμάτων προς το χρήστη κατά την αλληλεπίδραση με τα αντικείμενα. Οι 

περισσότεροι χρησιμοποίησαν τις βοήθειες, οι οποίες τους φάνηκαν κατατοπιστικές. 

Θα άρεσε επίσης το ενδεχόμενο τα αντικείμενα να ήταν τρισδιάστατα, γεγονός που 

θα προσέδιδε ένα χαρακτήρα πιο «επαγγελματικής» εφαρμογής.  

 Όσον αφορά στο θέμα της επαυξημένης πραγματικότητας, οι παίκτες 

εντυπωσιάστηκαν αρκετά από τη σύνδεση του πραγματικού κόσμου με το ψηφιακό 

στα πλαίσια του παιχνιδιού, υπήρξαν βέβαια και μερικές παρατηρήσεις. Η βασική 

παρατήρηση προφανώς αφορά το σκανάρισμα, που όπως αναφέραμε θα έπρεπε 

είτε να είναι πιο εύκολο, είτε να υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης των παικτών για το 

τι κάνουν λάθος και δεν βρίσκουν το στόχο. Μια άλλη παρατήρηση αφορά το κομμάτι 

των γραφικών, όπου ορισμένοι παίκτες θεώρησαν πως θα μπορούσε να έχει γίνει 

καλύτερη δουλειά στο συνδυασμό ψηφιακών αντικειμένων και πραγματικότητας, 

ώστε ο παίκτης να μπαίνει περισσότερο στο κλίμα μυστηρίου που θα έπρεπε βάσει 

σεναρίου να υπάρχει στο παιχνίδι, αλλά και να έχει καλύτερη εμπειρία κατά τη χρήση 

των αντικειμένων του παιχνιδιού. Εν γένει λοιπόν, το κομμάτι αυτό άρεσε πολύ, 

στους μη εξοικειωμένους φάνηκε καλή ιδέα και καινοτομία, ενώ στους πιο 

υποψιασμένους άφησε καλή εντύπωση, με κάποιες ιδέες για περαιτέρω βελτιώσεις. 

 

1. Α: Ένα τελευταίο, γενικό σχόλιο για την εφαρμογή; 
2. Μ: Γενικά μου άρεσε πάρα πολύ σαν παιχνίδι, με κούρασε το κομμάτι του σκαναρίσματος. 

Θεωρώ ότι είναι μια ωραία προσπάθεια, αλλά χρειάζεται περισσότερη δουλειά σε κάποια 
κομμάτια. 
[Απόσπασμα 3] 

 

Εικόνα 6.6: Απόσπασμα από συνέντευξη 3. 

 

 

6.3 Συμπεράσματα 

 

Το βασικό συμπέρασμα που αντλήσαμε από τη διαδικασία της αξιολόγησης 

είναι πως η εφαρμογή, πρέπει να περάσει ακόμα κάποια στάδια επανασχεδιασμού 

και επανελέγχου. Ο χρόνος που διατέθηκε στην ανάπτυξή της είναι πολύ μικρός αν 

συγκριθεί με το χρόνο ανάπτυξης μιας επαγγελματικής εφαρμογής. Οφείλει να γίνει 

συμβατή με περισσότερες συσκευές, ίσως και με περισσότερα λειτουργικά 

συστήματα για να μπορέσει να αποκτήσει εμπορική χρήση ως τελικό προϊόν. 

Σαν παιχνίδι, η εφαρμογή θεωρείται επιτυχημένη, αφού αν και κανείς δεν 

κατάφερε να φτάσει στο τέρμα, όλοι ψυχαγωγήθηκαν παίζοντας και θα ήθελαν να 

είχαν τερματίσει το παιχνίδι, κυρίως για να έχουν πλήρη εικόνα της εμπειρίας. 
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Μεγάλες διαφορές εντοπίστηκαν στην αντίληψη της εφαρμογής ανάμεσα στους 

παίκτες που ήταν πολύ εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (gamers) και 

αυτούς που δεν ήταν εξοικειωμένοι. Οι gamers εκτίμησαν περισσότερο κάποια 

στοιχεία του παιχνιδιού, την διαδικασία των σκαναρισμάτων και τον συνδυασμό των 

αντικειμένων, ενώ οι κινήσεις τους στο χώρο του παιχνιδιού και η αλληλεπίδρασή 

τους με την εφαρμογή, υπήρξαν άνετες και φυσικές. Από την άλλη οι λιγότερο 

εξοικειωμένοι δυσκολεύτηκαν περισσότερο στα σκαναρίσματα και γενικότερα στην 

κίνηση στα πλαίσια του παιχνιδιού, γεγονός που θεωρείται φυσιολογικό. Άλλωστε, 

βάσει ορισμένων σχεδιαστικών επιλογών, μια εφαρμογή μπορεί να γίνει προσιτή σε 

πιο ευρύ ή πιο συγκεκριμένο κοινό. Βέβαια, σε μια πιθανή επόμενη αξιολόγηση, 

καλό θα ήταν να υπάρχει μεγαλύτερο δείγμα χρηστών με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, και να υπάρξουν παίκτες που να τερματίσουν το παιχνίδι, έτσι ώστε 

να έχουν πλήρη εικόνα του παιχνιδιού και να έχουμε επομένως καλύτερη ανάδραση. 

Όσον αφορά στη διεπαφή της, η εφαρμογή έχει σίγουρα αρκετά περιθώρια 

βελτίωσης. Θα πρέπει η αλληλεπίδραση με τα αντικείμενα να γίνει πιο προφανής, 

αφού μερικοί παίκτες δυσκολεύτηκαν να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο τα 

αντικείμενα μπορούσαν να συνδυαστούν, όπως επίσης και οι περιγραφές των 

αντικειμένων να εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο.  Λόγω έλλειψης εμπειρίας στον 

έλεγχο ευχρηστίας, έγιναν κάποια λάθη σχετικά με παραδοχές για τις συνήθειες των 

χρηστών κατά την αλληλεπίδρασή με την εφαρμογή. Για παράδειγμα όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες, περιγράφονταν πλήρως στο κείμενο των οδηγιών, μέσα στην 

εφαρμογή, όμως δεν υπολογίστηκε, πως λίγοι χρήστες διαβάζουν τις οδηγίες αυτές. 

Για του λόγου το αληθές, από τους 6 παίκτες μόνο 2 ασχολήθηκαν να ανοίξουν το 

παράθυρο του κειμένου των οδηγιών και από αυτούς, κανείς δεν διάβασε πλήρως το 

κείμενο. Επομένως, για τη βελτίωση της διεπαφής, θα πρέπει να μεθοδοποιηθεί 

καλύτερα η διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξής της, κάνοντας δοκιμές με χρήστες 

σε κάθε ενδιάμεσο στάδιο. 

Το κομμάτι του Augmented Reality, αποτέλεσε το μεγαλύτερο προσόν αλλά 

και το μεγαλύτερο πρόβλημα της εφαρμογής, αφού αν και εντυπωσίασε πολύ, η 

χρήση του δυσκόλεψε αρκετά. Θα έπρεπε όλοι οι χρήστες να σκανάρουν σχετικά με 

την ίδια ευκολία με έναν έμπειρο χρήστη της εφαρμογής, αν όχι με την ίδια. Επίσης 

το γεγονός πως αστάθμητοι παράγοντες, όπως ο ήλιος ή τα διερχόμενα αυτοκίνητα, 

επηρέασαν τη διαδικασία αυτή, λογίζεται ως μειονέκτημα και θα πρέπει να υπάρξει 

εκτενέστερη έρευνα για την επιλογή καταλληλότερων φωτογραφιών – στόχων. 

Θεωρούμε πως η βελτίωση σε αυτόν τον τομέα θα έρθει με την συνεχή ενασχόληση 

με αυτόν, αλλά και με διαρκείς δοκιμές από χρήστες.  

 Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται εκτός των άλλων και διάφορες 

ιδέες για βελτιώσεις, όπως αυτές προέκυψαν από τη διαδικασία αξιολόγησης και τα 

συμπεράσματά της.  
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7. Επίλογος 

7.1 Μελλοντική Εξέλιξη 

  

Οι ιδέες για βελτίωση της εφαρμογής μας είναι πολλές, άλλες εύκολα 

υλοποιήσιμες, άλλες ίσως και ανέφικτες. Αναφέρουμε αρχικά, πως το framework της 

Vuforia, που αποτελεί τον καθοριστικότερο παράγοντα της εφαρμογής, έχει εξελιχθεί 

πάρα πολύ από τότε που ενσωματώθηκε στον κώδικά της (χρησιμοποιούμε την 

έκδοση 1-5-9, πλέον υπάρχει η 2-6), με τη βελτίωση των παλαιών αλλά και τη 

δημιουργία νέων παραμέτρων σκαναρίσματος. Επίσης, αναβαθμίζεται διαρκώς και 

το Σύστημα Διαχείρισης Στόχων, με την δημιουργία του συστήματος αναγνώρησης 

στόχων από το σύννεφο. Πλέον υπάρχει δυνατότητα μια εφαρμογή να υποστηρίζει 

πάνω από ένα εκατομμύριο εικόνες – στόχους. Αυτό δε μπορεί παρά να μας κάνει 

αισιόδοξους πως με αρκετή δουλειά θα μπορέσει η εφαρμογή μας να τρέξει σε 

οποιονδήποτε πραγματικό χώρο και να γίνει μια πραγματικά δυνατή εμπειρία για 

τους χρήστες. 

Σε επίπεδο διεπαφής καλό θα ήταν να διερωτάται ο χρήστης, όταν πατήσει 

ένα αντικείμενο στο inventory, αν θέλει όντως να το επιλέξει, βάζοντας και την 

περιγραφή του αντικειμένου στο διάλογο αυτό. Έτσι ο χρήστης θα ξέρει ακριβώς τι 

αντικείμενο χρησιμοποιεί κάθε φορά και δεν θα αφήνεται στην εμπειρία του (αν θα 

σκεφτεί να πατήσει το εικονίδιο του αντικειμένου) η προβολή των πληροφοριών του 

αντικειμένου. Μια ακόμη βελτίωση θα ήταν τα αντικείμενα να είναι τρισδιάστατα και 

να εμφανίζονται απευθείας μέσα στον πραγματικό κόσμο σε περίπτωση σωστού 

σκαναρίσματος, αντί της πολύ απλούστερης προβολής ενημερωτικού διαλόγου με 

την εικόνα του αντικειμένου. Επίσης, ένας παίκτης πρότεινε την εισαγωγή φίλτρων ή 

ψηφιακών στοιχείων στην οθόνη της συσκευής, κατά τη διάρκεια που είναι 

επιλεγμένο ένα αντικείμενο, έτσι ώστε να διαφοροποιείται καλύτερα από τα 

υπόλοιπα και να προσφέρει μια πιο έντονη αίσθηση Augmented Reality. Για 

παράδειγμα, η επιλογή του ανιχνευτή θερμότητας θα μπορούσε να προκαλεί την 

προβολή ενός ψευδο-φίλτρου θερμικής ανίχνευσης πάνω από την εικόνα του 

πραγματικού κόσμου. 

Μια ακόμα σημαντική παράμετρος που θα βελτίωνε την εφαρμογή είναι η 

δυνατότητα για επιλογή μεταξύ παιχνιδιού για έναν παίκτη (single-player) και για 

πολλούς παίκτες (multiplayer) και η εισαγωγή συστήματος βαθμολόγησης. Στην 

περίπτωση πολλών παικτών να δίνεται η δυνατότητα σύνθεσης ομάδων ή ο 

διαγωνισμός μεταξύ των παικτών. Ακόμη, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα 

σύστημα επικοινωνίας μεταξύ παικτών της ίδιας ομάδας μέσα στην εφαρμογή για την 

καλύτερη συνεργασία. Οι βαθμοί θα είναι συνδυασμός του χρόνου που θα κάνει 

κάθε παίκτης μέχρι να φτάσει σε συγκεκριμένους στόχους και των αντικειμένων που 

σκανάρει, με διαβάθμιση ανάλογα με τη δυσκολία σκαναρίσματος κάθε αντικειμένου. 
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Τα στοιχεία αυτά, ενισχύουν τον χαρακτήρα του παιχνιδιού με ανταγωνιστικότητα, 

στοιχείο πολύ σημαντικό στα καλά ομαδικά παιχνίδια. 

Ορισμένες παρατηρήσεις έγιναν και σχετικά με τον σενάριο του παιχνιδιού 

ιδίως από τους gamers, οι οποίοι θα ήθελαν να δουν πιο έντονο το υπερφυσικό και 

μυστικιστικό ύφος, το οποίο αναφέρεται στην ιστορία. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με 

τον καλύτερο σχεδιασμό των αντικειμένων και την προσθήκη πιο σύνθετων γρίφων 

και σπαζοκεφαλιών. Μια άλλη σκέψη προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία βρισκόταν 

και στον αρχικό σχεδιασμό, εγκαταλείφθηκε όμως κυρίως λόγω έλλειψης χρόνου, 

είναι η προσθήκη συστήματος καταγραφής υγείας των παικτών. Δηλαδή, κάθε 

παίκτης να λαμβάνει βαθμούς υγείας κατά την έναρξη του παιχνιδιού και αυτοί να 

μειώνονται σταδιακά λόγω της «δηλητηριασμένης ατμόσφαιρας» ή από τις παγίδες 

που θα βρίσκονται στο χώρο του παιχνιδιού, όπως λέει το σενάριο. Στόχος του κάθε 

παίκτη, θα είναι εκτός από το σκανάρισμα αντικειμένων για να λύσει γρίφους, να 

βρίσκει και αντικείμενα που θα του προσθέτουν πόντους υγείας. Το στοιχείο αυτό, 

ενισχύει την αγωνία και την ένταση του παιχνιδιού, υπάρχει όμως και ο φόβος το 

παιχνίδι να γίνει πολύ σύνθετο και δύσκολο. 

Τέλος, μια  σημαντική βελτίωση θα ήταν και η χρήση του GPS των συσκευών 

για τις ανάγκες του παιχνιδιού. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Πρώτον, θα μπορούσε 

να οριοθετηθεί, βάσει πραγματικής θέσης, μια περιοχή που θα επιτρεποταν να 

κινηθεί ο παίκτης. Τα escape games, έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό το γεγονός 

πως ο παίτκης είναι παγιδευμένος σε έναν χώρο. Αν και λόγω του πολύ 

μεγαλύτερου σε κλίμακα – πραγματικού – χώρου που εν τέλει παίχτηκε το παιχνίδι, 

δεν έγινε αντιληπτό από τους παίκτες πως μπορούσαν να πάνε όπου αυτοί 

επιθυμούσαν χωρίς επιπτώσεις, θα ήταν καλό, σε μια πιο ολοκληρωμένη εκδοχή της 

εφαρμογής, να ελέγχεται η θέση τους μέσω του GPS και αν υπερβούν το επιτρεπτό 

όριο, να τους δίνεται λίγος χρόνος να επιστρέψουν, αλλιώς να χάνουν επιτόπου το 

παιχνίδι. Ένας δεύτερος τρόπος χρήσης του GPS, έχει να κάνει με το σκανάρισμα 

των στόχων. Θα μπορούσε, όπως γίνεται σε εφαρμογές όπως το Google Sky Map, 

να σημειωθεί η σχετική θέση των στόχων μέσα στο χώρο, και όταν ο παικτής κινείται 

με τη συσκευή προς την κατεύθυνση ενός στόχου, να εμφανίζεται κατάλληλη ένδειξη 

(σαν  τη λειτουργία του ανιχνευτή μετάλλων). 

Οι βελτιώσεις αυτές, απαιτούν προσεκτικό επανασχεδιασμό και σε πολλές 

περιπτώσεις ίσως και ριζικές αλλαγές στον κώδικα της εφαρμογής. Θεωρούμε, πως 

το παιχνίδι, στο στάδιο που έφτασε στα πλαίσια της εργασίας αυτής, είναι αρκετά 

πλήρες, όμως σε περίπτωση που θα θέλαμε να το αντιμετωπίσουμε ως εμπορικό 

προϊόν, οποιεσδήποτε από αυτές ή και άλλες βελτιώσεις θα έπρεπε να εξεταστούν 

και να ενσωματωθούν.  
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7.2 Επίλογος 

 

Η εκπόνηση τις εργασίας αυτής μας βρίσκει ικανοποιημένους ως προς τους 

στόχους που είχαν τεθεί αρχικά. Έχουμε στα χέρια μας μια εφαρμογή – παιχνίδι, με 

τις ελλείψεις και τα θετικά στοιχεία της, η οποία χρησιμοποιεί την τεχνολογία της 

επαυξημένης πραγματικότητας, για να παίζεται σε ανοιχτό χώρο, συνδυάζοντάς τον, 

με τον κόσμο του παιχνιδιού. Η διαδικασία της αξιολόγησης έδειξε πως απέχουμε 

πολύ από το να έχουμε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή, όμως αν κρατήσουμε τα 

θετικά στοιχεία και δουλέψουμε πάνω σε κάποιες πτυχές της, θα μπορούσαμε 

πραγματικά να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. 

 

Η επαυξημένη πραγματικότητα είναι μια νέα τεχνολογία, η οποία αν 

χρησιμοποιηθεί κατάλληλα, μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ένας χρήστης 

αλληλεπιδρά με μια εφαρμογή, αλλά κυρίως μπορεί να διαμορφώσει τον τρόπο με 

τον οποίο αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του. Οι δυνατότητες της AR είναι 

πραγματικά ανεξάντλητες, και επεκτείνονται σε διάφορους τομείς, από την 

ψυχαγωγία και την ενημέρωση, στο marketing και την υγεία. Η ιλιγγιώδεις ρυθμοί 

ανάπτυξης της τεχνολογίας αυτής, δεν μπορεί παρά να οδηγήσουν στο συμπέρασμα 

πως σε λίγα χρόνια η ζωή μας θα είναι ακόμα πιο στενά συνδεδεμένος με την 

τεχνολογία και πως θα βλέπουμε πράγματα σε διαστάσεις που αυτή τη στιγμή δεν 

μπορούμε να φανταστούμε.  
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8. Παράρτημα 
 

Οδηγός Παιχνιδιού – Invaders Zone 

Διαδικασία Αξιολόγησης 
 Αντικείμενα που σκανάρονται από μόνα τους (δεν χρειάζεται να είναι 

επιλεγμένο κάποιο άλλο για να τα βρεις): 
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 Αντικείμενα που σκανάρονται από άλλα (χρειάζεται να είναι επιλεγμένο 

κάποιο άλλο για να τα βρεις): 

(επιλεγμένο το SHOVEL)  (επιλεγμένο το CROWBAR)  (επιλεγμένο το HAMMER) 

 

(επιλεγμένο το HAMMER)          (επιλεγμένο το THERMAL_DET.) (επιλεγμένο το FREEZEGUN) 

 

(επιλεγμένο το BLACKLIGHT_ON)(επιλεγμένο το LASER_ON)(επιλεγμένο το XRAY GOGGLES) 

 

 

 

 



69 
 

 Γρίφοι – εύρεση μυστικού κωδικού 

RIDDLE_1    RIDDLE_2    CODED_MSG 

   
 

 Αντιστοιχήστε την ακολουθία συμβόλων στους αριθμούς και στη συνέχεια την 

ακολουθία αριθμών στους χαρακτήρες για να βρείτε τον μυστικό κωδικό. 
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Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 
 

Προφίλ  Θα χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για μερικές επιπλέον διευκρινήσεις 

Όνομα __________________ Ηλικία______ Email______________________  

Φύλο Άνδρας ☐  Γυναίκα ☐ Skype name________________________    

Α.1 Ποιο είναι το αντικείμενο των σπουδών ή της εργασίας σας: 

_________________________________________________________________________________ 

Α.2 Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό υπολογιστή; 

Σπάνια 1 2 3 4 5 Πολύ συχνά 

Α.3 Πόσο καλά χρησιμοποιείτε Android smartphone; 

Καθόλου καλά 1 2 3 4 5 Πολύ καλά 

Α.4 Πόσο συχνά παίζετε ηλεκτρονικά παιχνίδια; 

Σπάνια 1 2 3 4 5 Πολύ συχνά 

Α.5 Πόσο συχνά παίζετε παιχνίδια στο κινητό τηλέφωνο; 

Σπάνια 1 2 3 4 5 Πολύ συχνά 

Α.6 Θεωρείτε τον εαυτό σας παίκτη ηλεκτρονικών παιχνιδιών (gamer);   

   Αν ναι, γιατί παίζετε ηλεκτρονικά παιχνίδια; ___________________ 

   _______________________________________________________ 

Α.7 Προτιμάτε ηλεκτρονικά παιχνίδια:  

Στρατηγικής ☐  Δράσης ☐  Σπαζοκεφαλιές ☐    Ρόλων ☐  

Προσομοίωσης ☐ Αθλητικά ☐  Ομαδικά Διαδικτυακά(ΜΜΟ) ☐  Καμία προτίμηση ☐ 

Άλλο ____________________________________________________________________________ 

Α.8 Για ποιο λόγο θα σταματούσατε να παίζετε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι (μία απάντηση):  

    

τε  
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Α.9 Πόσο σημαντικοί είναι για σας οι παρακάτω παράγοντες σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι;  

Γραφικά Καθόλου 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 Πολύ 

σημαντικό 

Πλοκή Καθόλου 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 Πολύ 

σημαντικό 

Εξέλιξη 

χαρακτήρα 

Καθόλου 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 Πολύ 

σημαντικό 

        

Νοημοσύνη 

αντιπάλων 

Καθόλου 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 Πολύ 

σημαντικό 

        

Εμπόδια(παγίδες, 

γρίφοι..) 

Καθόλου 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 Πολύ 

σημαντικό 

        

Ευκολία ή 

δυσκολία 

Καθόλου 

σημαντικό 

1 2 3 4 5 Πολύ 

σημαντικό 

 

 

Ερωτήσεις σχετικές με το παιχνίδι InvadersZone 

Β.1 Ποια θα λέγατε πως είναι η γενική εντύπωση που σας άφησε το παιχνίδι InvadersZone;  

Πολύ κακή 1 2 3 4 5 Πολύ καλή 

Β.2 Πόσο δύσκολο ήταν το παιχνίδι; 

Πολύ εύκολο 1 2 3 4 5 Πολύ δύσκολο 

Β.3 Διαβάσατε το εισαγωγικό κείμενο στην αρχή του παιχνιδιού;  

  

 

Β.4 Πόσο σας κέντρισε το ενδιαφέρον το εισαγωγικό κείμενο;  

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πολύ 

Β.5 Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, πόσο σας ήταν κατανοητό τι έπρεπε να κάνετε;  

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πολύ 

Β.6 Χρησιμοποιήσατε τη βοήθεια (hints) κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού;  

  

 

Αν ναι, πόσες φορές θα λέγατε πως τη χρησιμοποιήσατε; ______ 
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Β.7 Πόσο σημαντικό ρόλο θα λέγατε πως είχαν τα στοιχεία της επαυξημένης πραγματικότητας; 

Καθόλου σημαντικό 1 2 3 4 5 Πολύ σημαντικό 

Θα αλλάζατε κάτι; __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Β.8 Πως θα χαρακτηρίζατε το σχεδιασμό της διεπαφής του παιχνιδιού; (αφορα στοιχεία στην 

οθόνη, π.χ. οι οθόνες εισαγωγής, τα γραφικά, το inventory, τα μηνύματα βοήθειας, κλπ) 

Πολύ κακός 1 2 3 4 5 Πολύ καλός 

Β.9 Πως θα χαρακτηρίζατε το σχεδιασμό των εικονιδίων των αντικειμένων (σφυρί, φτυάρι, κλπ); 

Πολύ κακός 1 2 3 4 5 Πολύ καλός 

Β.10 Θα θέλατε να είχαν τοποθετηθεί φυσικές ενδείξεις (πινακίδες, σήματα κλπ) για την τοποθεσία 

των κρυμμένων αντικειμένων στο χώρο που παίχτηκε το παιχνίδι;  

 

 

Β.11 Θα θέλατε να εμφανίζονται ενδείξεις στο κινητό καθώς πλησιάζετε κάποιο κρυμμένο 

αντικείμενο;  

 

 

B.12 Πόσο κουραστικές ήταν οι αποστάσεις που έπρεπε να διανύσετε; 

Καθόλου κουραστικές 1 2 3 4 5 Πολύ κουραστικές 

B.13 Για τον αριθμό των αποστολών πιστεύετε πως: 

 

 

 

B.14 Για τη διάρκεια του παιχνιδιού πιστεύετε πως: 

 

 

ρκεσε όσο θα ήθελα 
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B.15 Το φαινόμενο «πινγκ πονγκ» είναι όταν οι παίχτες πηγαίνουν μπρος-πισω, από το σημείο Α 

στο σημείο Β, είτε επειδή η αποστολή το απαιτεί είτε επειδή δεν ξέρουν ποιό θα είναι το επόμενο 

σημείο που θα επισκεφτούν. Πόσο έντονο ήταν αυτό το φαινόμενο; 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πολύ 

B.16 Πόσο νόημα είχαν οι αποστολές; 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πολύ 

B.17 Πόσο κατάλληλη για το παιχνίδι θεωρείτε πως ήταν η επιλεγμένη τοποθεσία; 

Καθόλου κατάλληλη 1 2 3 4 5 Πολύ κατάλληλη 

B.18 Πόσο σας άρεσε να παίζετε σε δημόσιο χώρο; 

Καθόλου  1 2 3 4 5 Πολύ  

B.19 Ενοχληθήκατε από κάτι που συνέβει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού;  

  Αν ναι, τι; _____________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

B.20 Υπήρξε κάποια στιγμή που δεν ξέρατε που πρέπει να πάτε;  

  Αν ναι, πως το αντιμετωπίσατε; ____________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

B.21 Είχατε προβλήματα με τη συσκευή (κάμερα, φως κλπ); 

  Αν ναι, τι είδους προβλήματα; _____________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

B.22 Νιώσατε σαν να παίζατε παιχνίδι; 

 

 

 

 

 

Ακολουθούν οι απαντήσεις των παικτών στις ερωτήσεις. 
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75 
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Ερωτήσεις Ανοιχτού Τύπου σχετικές με το παιχνίδι 
(Οι βασικές ερωτήσεις, πάνω στις οποίες δομήθηκαν οι ανοιχτές συνεντεύξεις με τους παίκτες). 

 

1. Θυμάστε ποιά αντικείμενα βρήκατε και σε ποιο σημείο; 
 

2. Βασικό μειονέκτημα του παιχνιδιού; 
 

3. Πώς σας φάνηκε το AR κομμάτι του παιχνιδιού; 
 

4. Πως σας φάνηκε το επίπεδο δυσκολίας του παιχνιδιού; 
 

5. Θα θέλατε το παιχνίδι να απαιτεί περισσότερο χρόνο για τον τερματισμό του; 
 

6. Αν ναι, πόσο περισσότερο χρόνο θα προτιμούσατε να διαρκεί; 
 

7. Ήταν η βοήθεια (hints) στο παιχνίδι αρκούντως κατατοπιστική; 
 

8. Αν διαβάσατε την εισαγωγή, πόσο πιστή θεωρείτε την απόδοση του 
περιεχομένου της από το παιχνίδι; 

 
9. Αν κρίνατε ακατάλληλη την τοποθεσία, προτείνατε μια διαφορετική τοποθεσία.  

 
10. Τι σας άρεσε περισσότερο στο παιχνίδι; 

 
11. Τι σας δυσαρέστησε περισσότερο στο παιχνίδι;  

 
12. Πόσο σημαντική βελτίωση θα ήταν, τα αντικείμενα του παιχνιδιού να είναι 

τρισδιάστατα;  
 

13. Θα ήταν προτιμότερο το παιχνίδι να υποστηρίζει πολλούς παίκτες; 
 

14. Πως σας φάνηκε το γεγονός ότι χρειαστήκατε χαρτί και μολύβι για να λύσετε 
το γρίφο του παιχνιδιού; 

 
15. Ποιος ήταν ο λόγος που σταματήσατε να παίζετε; 
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Ευρετήριο Όρων 
 

Augmented Reality: Τεχνολογία που συνδυάζει φυσικό και εικονικό περιβάλλον σε μια ενιαία εικόνα 

με σκοπό τη ενίσχυση της αντίληψης της πραγματικότητας από το χρήστη. 

Reality – virtuality continuum: Συνεχής κλίμακα που κυμαίνεται από την πλήρη εικονικότητα μέχρι 

την πραγματικότητα. Περιλαμβάνει δηλαδή όλους τους συνδυασμούς ψηφιακών και πραγματικών 

αντικειμένων. 

Android: Λειτουργικό σύστημα για συσκευές κινητής τηλεφωνίας. 

Linux: Γενικός όρος που αναφέρεται σε λειτουργικά συστήματα που βασίζονται στον πυρήνα Linux. 

Το Android βασίζεται στην οικογένεια Linux. 

Framework: Ένα σύνολο κώδικα γενικής λειτουργικότητας, που με την κατάλληλη τροποποίηση και 

επιπλέον προσθήκη κώδικα μπορεί να παρέχει συγκεκριμένη λειτουργικότητα σε επίπεδο 

εφαρμογών. 

Dalvik Virtual Machine: Η εικονική μηχανή που χρησιμοποιείται για την προσομοίωση του 

περιβάλλοντος φορητών συσκευών, για εκτέλεση των εφαρμογών σε περιβάλλον ανάπτυξης στον 

υπολογιστή. 

Android NDK: Σύνολο εργαλείων που επιτρέπει την ενσωμάτωση στην εφαρμογή, κομματιών κώδικα 

σε γλώσσες προγραμματισμού όπως η C και C++, που δεν ανήκουν στις βασικές γλώσσες του 

λειτουργικού Android. 

JNI: H διεπαφή που συνδέει το native κώδικα (π.χ. C,C++) με τον κώδικα της εφαρμογής (Java). 

“src”: Ο φάκελος που όπως είπαμε περιλαμβάνει όλες τις Java κλάσεις μιας Android εφαρμογής, στο 

περιβάλλον Eclipse. 

“res”: Ο φάκελος, που περιλαμβάνει τις εικόνες και τα layouts, τα XML αρχεία που αποτελούν τη 

διεπαφή μιας Android εφαρμογής 

Package: Για την καλύτερη οργάνωση του κώδικα της εφαρμογής, το Eclpipse δίνει τη δυνατότητα 

ομαδοποίησης σχετικών κλάσεων σε πακέτα που ονομάζονται packages. 

Activity: Βασική κλάση του Android, που εμφανίζει κάποιου είδους διεπαφή στο χρήστη. 

Vuforia: Σύνολο εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών για φορητές συσκευές, που επιτρέπει την 

ανάπτυξη εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας. 

Target Management System: Το σύστημα της Vuforia, με το οποίο οι εικόνες του πραγματικού 

κόσμου, επεξεργάζονται, αξιολογούνται ως προς την ευκολία με την οποία σκανάρονται από μια 

φορητή συσκευή και μετατρέπονται σε μορφή που επιτρέπει την ενσωμάτωσή τους σε εφαρμογές 

Επαυξημένης Πραγματικότητας. 

Rendering: Η διαδικασία της οπτικοποίησης ενός «μοντέλου» από ένα πρόγραμμα υπολογιστή. 

Όπου «μοντέλο» είναι περιγραφή αντικειμένων ή φαινομένων σε μια αυστηρά καθορισμένη γλώσσα ή 

σε μορφή δομής δεδομένων. Αυτή η περιγραφή μπορεί να περιλαμβάνει γεωμετρικά δεδομένα, θέση 

του σημείου του παρατηρητή, πληροφορίες σχετικά με το φωτισμό κλπ. 
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Image Converter: Το σύστημα που μετασχηματίζει τις εικόνες από μέγεθος (format) κάμερας σε 

μέγεθος κατάλληλο για απόδοση εικόνας (rendering) και για εσωτερική ανίχνευση (tracking). 

Τracker: Το σύστημα που εντοπίζει αντικείμενα του πραγματικού κόσμου σε πλαίσια (frames) βίντεο 

της κάμερας. 

Overlay: Μια εικόνα που υπερτίθεται πάνω από μία άλλη εικόνα. 

Trackables: Οι εικόνες του πραγματικού κόσμου που έχουν προκαθοριστεί να αποτελούν στόχους, οι 

οποίοι όταν ανιχνευθούν από την κάμερα φορητής συσκευής, να δίνουν έναυσμα σε μια διεργασία της 

εφαρμογής. 

Local contrast: Τοπική αντίθεση. Ο όρος χρησιμοποιείται στην επαγγελματική φωτογραφία. 

Image Targets: Μια από τις βασικές εφαρμογές (demo) της Vuforia, πάνω στην οποία δομήθηκε η 

εφαρμογή μας. 

Location based games: Xωροευαίσθητα παιχνίδια, παίζονται στο φυσικό κόσμο και έχουν κανόνες 

που ορίζονται από αυτόν. 

Pervasive games: Γενική κατηγορία παιχνιδιών που χαρακτηρίζονται κυρίως από τη χωρική, χρονική 

ή κοινωνική ευελιξία των κανόνων τους. 

Escape Games: Είδος παιχνιδιού, κατά το οποίο ένας παίκτης καλείται να αποδράσει από ένα χώρο, 

χρησιμοποιώντας αντικείμενα του χώρου για να λύσει γρίφους. 

Abstract Model: Αφηρημένο μοντέλο του παιχνιδιού, κατά το οποίο ομαδοποιούνται συγκεκριμένες 

ενέργειες. 

State Machine: Η μηχανή καταστάσεων είναι ένα υπολογιστικό μοντέλο, στο οποίο ορίζονται 

καταστάσεις (states) και γεγονότα (events), μέσω των οποίων μεταβαίνει κανείς από μία κατάσταση 

σε μία άλλη. 

GPS Logger: Εφαρμογή που παρακολουθεί την κίνηση μιας φορητής συσκευής μέσω GPS και 

καταγράφει τα αποτελέσματα σε διάγραμμα πάνω από χάρτη. 

Hint: Βοήθεια που δίνεται στον χρήστη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, μέσω γραπτών οδηγιών, που 

του υποδεικνύουν το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνει.  

Gamers: Έμπειροι παίκτες ηλεκτρονικών παιχνιδιών. 
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Ευρετήριο Εικόνων 
 

Εικόνα 2.1: Παράδειγμα AR ................................................................................................ 13 

Εικόνα 2.2: Το «συνεχές πραγματικότητας – εικονικότητας» του Milgram ........................... 14 

Εικόνα 2.3: Η βασική αρχιτεκτονική του Android ................................................................. 15 
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Εικόνα 5.4: Ο διάλογος, που επισημαίνει την εύρεση νέου αντικειμένου ............................. 45 
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Εικόνα 5.6: Ο διάλογος, που επισημαίνει αλληλεπίδραση ................................................... 47 

Εικόνα 5.7: Οθόνες Παιχνιδιού ............................................................................................ 48 

Εικόνα 5.8: Οθόνη με δείκτη κατάστασης υγείας. ................................................................ 49 
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