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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί την αρχή της υλοποίησης ενός πολύ 

φιλόδοξου μεγαλύτερου project. Σκοπός μας, ήταν να δημιουργήσουμε ένα 

serious game το οποίο θα προορίζεται για τη βελτίωση της κατάστασης της 

υγείας παιδιών με αυτισμό. Αν και παρόμοια παιχνίδια έχουνε δημιουργηθεί στο 

παρελθόν από προγραμματιστές, παρατηρήσαμε ότι, τουλάχιστον όσον αφορά 

τον ελληνικό χώρο, υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Αποφασίσαμε λοιπόν πως αυτή η 

ιδέα θα μπορούσε να είναι τόσο χρήσιμη όσο και αρκετά πρωτότυπη. Βασικός 

μας στόχος ήταν να δημιουργήσουμε κάτι που, όντως, θα μπορούσε να βοηθήσει 

εν μέρει στη θεραπεία των παιδιών με αυτισμό και παράλληλα να γίνει ένα 

διασκεδαστικό και χρήσιμο εργαλείο στα χέρια γονιών, εκπαιδευτικών ή και 

γιατρών. Με αυτή τη λογική, το παιχνίδι βασίστηκε πλήρως στη γνώση ότι τα 

παιδιά αυτά, όπως και όλα τα υπόλοιπο παιδιά, βέβαια, έχουνε αδυναμία στα 

έντονα χρώματα, στα animations και στους χαρούμενους ήχους. Όλα αυτά τα 

στοιχεία ενσωματώθηκαν με τη βοήθεια του Adobe Flash στο παιχνίδι μας και 

του προσδώσανε τον χαρακτήρα που επιθυμούσαμε. 

Τα προγράμματα που χρησιμοποιηθήκανε για την υλοποίηση αυτού του project, 

είναι κατά βάση δύο: το Adobe Flash Professional CS6, με το οποίο 

δημιουργήθηκαν όλες οι σκηνές των επιμέρους παιχνιδιών, τα οπτικά και 

ακουστικά εφέ και οτιδήποτε άλλο αφορούσε τον προγραμματισμό του παιχνιδιού 

και το Adobe Photoshop CS6, με το οποίο έγινε η δημιουργία και η επεξεργασία 

κάθε μιας εικόνας που έχει συμπεριληφθεί στην εφαρμογή. Για τον 

προγραμματισμό, χρησιμοποιήθηκε η αντικειμενοστραφής γλώσσα 

προγραμματισμού Action script 3.0. 

Τέλος, να αναφερθεί ότι η εφαρμογή σχεδιάστηκε για να παίζει σε οποιονδήποτε 

υπολογιστή διαθέτει το πρόγραμμα Adobe Flash Player και στη συνέχεια σε 

android κινητά και tablets, αφού πρώτα προσαρμόστηκε κατάλληλα και 

μεταφέρθηκε, με τρόπο που περιγράφουμε αναλυτικά στη συνέχεια. 
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1.  Σοβαρά Παιχνίδια (Serious Games) 

Το σοβαρό ή εφαρμοσμένο παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι, το οποίο έχει σχεδιαστεί 

με κύριο σκοπό διαφορετικό, από αυτόν της απλής διασκέδασης. Το επίθετο 

«σοβαρό», γενικά, προηγείται  για να γίνει αναφορά σε προϊόντα, τα οποία 

χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες όπως αυτήν της άμυνας, της εκπαίδευσης, 

της επιστημονικής εξερεύνησης, της επιστήμης της υγείας, της διαχείρισης 

έκτακτων αναγκών, του σχεδιασμού πόλεων, της μηχανικής και της πολιτικής. 

 

1.1. Ορισμός και σκοπός 

Τα σοβαρά παιχνίδια είναι προσομοίωση γεγονότων ή διαδικασιών του 

πραγματικού κόσμου και έχουνε σχεδιαστεί με βασικό σκοπό την επίλυση ενός 

προβλήματος. Παρόλο που τα σοβαρά παιχνίδια μπορούνε να είναι ταυτοχρόνως 

και διασκεδαστικά, ο βασικός τους στόχος είναι να εκπαιδεύσουνε και να 

εξασκήσουνε τους χρήστες, με δευτερεύοντες στόχους αυτούς της διαφήμισης 

και του μάρκετινγκ. Ένα σοβαρό παιχνίδι, μπορεί, πολλές φορές να θυσιάζει τη 

διασκέδαση και την ευχαρίστηση, προκειμένου να επιτευχθεί κάποια επιθυμητή 

διεργασία από τον παίκτη. Τα σοβαρά παιχνίδια, επί της ουσίας, δεν αποτελούνε 

ένα είδος παιχνιδιού, αλλά μια ξεχωριστή κατηγορία παιχνιδιών με διαφορετικό 

σκοπό από τα υπόλοιπα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα εκπαιδευτικά, τα 

διαφημιστικά και τα πολιτικά παιχνίδια. Τα σοβαρά παιχνίδια επικεντρώνονται, 

κυρίως, σε ένα κοινό το οποίο βρίσκεται εκτός της βασικής και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 
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1.2. Επισκόπηση 

Ο όρος «σοβαρό παιχνίδι» ξεκίνησε να χρησιμοποιείται, πολύ πριν την ένταξη 

των υπολογιστών και των ηλεκτρονικών συσκευών στον τομέα της διασκέδασης. 

Ο Clark Abt ανέλυσε την ιδέα και χρησιμοποίησε τον όρο, το 1970, στο βιβλίο του 

Serious Games των εκδόσεων Viking Press. Σε αυτό το βιβλίο υπήρχαν, κατά 

βάση αναφορές στα επιτραπέζια παιχνίδια και στα παιχνίδια με κάρτες. Δόθηκε 

όμως ένας χρήσιμος γενικός ορισμός, ο οποίος ακόμα και σήμερα στην εποχή 

των υπολογιστών, θεωρείται χρήσιμος. 

Στην τυπική του μορφή, παιχνίδι θεωρείται μια δραστηριότητα ανάμεσα σε δύο ή 

περισσότερα ανεξάρτητα άτομα, τα οποία καλούνται να πάρουνε αποφάσεις με 

σκοπό να επιτύχουνε τα ζητούμενα, σε κάποιο περιορισμένο γενικό πλαίσιο. 

Ένας πιο βολικός ορισμός θα έλεγε, ότι παιχνίδι είναι ένα γενικό πλαίσιο που 

χαρακτηρίζεται από κανόνες ανάμεσα σε αντιπάλους, που προσπαθούνε τα 

επιτύχουνε κάποιους σκοπούς. Μας ενδιαφέρουν τα σοβαρά παιχνίδια, υπό την 

έννοια ότι εξυπηρετούνε σαφείς και προσεκτικά μελετημένους εκπαιδευτικούς 

σκοπούς και  δεν παίζονται καθαρά για λόγους διασκέδασης. 

Το σοβαρό παιχνίδι δεν αποτελεί καινούρια ιδέα. Οι αξιωματούχοι του στρατού 

χρησιμοποιούνε πολεμικά παιχνίδια για την εξάσκηση των στρατηγικών τους 

ικανοτήτων, εδώ και πολλά χρόνια. Ένα πρώιμο παράδειγμα σοβαρού 

παιχνιδιού έρχεται από την Πρωσία  του 19ο αιώνα και αποτελεί στρατιωτικό 

εκπαιδευτικό παιχνίδι με την ονομασία Kriegsspiel (στα Γερμανικά σημαίνει 

«πολεμικό παιχνίδι»). 

Ο Mike Zyda έκανε μία ενημέρωση και μια λογική προσέγγιση του όρου στο 

άρθρο που συνέταξε το 2005, στο IEEE Computer, με τίτλο «Από την οπτική 

προσομοίωση στην Εικονική Πραγματικότητα και στα Παιχνίδια». Ο ορισμός του 

Zyda ξεκινάει με το «παιχνίδι» και συνεχίζει από εκεί. 

Παιχνίδι: «ένας φυσικός ή πνευματικός διαγωνισμός, o οποίος διεξάγεται 

σύμφωνα με ορισμένους κανόνες και με στόχο να διασκεδάσει ή να ανταμείψει 

τον  συμμετέχοντα» 
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Βιντεοπαιχνίδι: «ένας πνευματικός διαγωνισμός, ο οποίος πραγματοποιείται σε 

έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή σύμφωνα με ορισμένους κανόνες, με σκοπό τη 

διασκέδαση, την αναψυχή ή τη νίκη κάποιου στοιχήματος» 

Σοβαρό Παιχνίδι: «ένας πνευματικός διαγωνισμός ο οποίος πραγματοποιείται σε 

ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή σύμφωνα με ορισμένους κανόνες, με σκοπό να 

ενσωματώσει και να προάγει την εξάσκηση σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η 

υγεία, οι στρατηγικές επικοινωνιακές ικανότητες και η δημόσια πολιτική ». 

Πολύ πριν ο όρος «σοβαρό παιχνίδι» ξεκινήσει να χρησιμοποιείται ευρέως με την 

Πρωτοβουλία για τα Σοβαρά Παιχνίδια του 2002, τα εν λόγω παιχνίδια 

δημιουργούνταν για μη ψυχαγωγικούς σκοπούς. Η συνεχόμενη αποτυχία του 

χώρου του edutainment να αποφέρει κέρδη, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες 

τεχνικές ικανότητες των παιχνιδιών για παροχή ρεαλιστικών ρυθμίσεων, οδήγησε 

στην επανεξέταση της ιδέας των σοβαρών παιχνιδιών, περί τα τέλη της δεκαετίας 

του ‘90. Εκείνη την περίοδο, ένας μεγάλος αριθμός λόγιων ξεκίνησε να εξετάζει 

τη χρηστικότητα των παιχνιδιών για άλλους σκοπούς, με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθεί ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εφαρμογή των παιχνιδιών με 

εναλλακτικούς, νέους τρόπους. Επιπλέον, η ικανότητα των παιχνιδιών να 

συνεισφέρουν στην εκπαίδευση  επεκτάθηκε σε συνδυασμό με την ανάπτυξη 

παιχνιδιών για πολλαπλούς χρήστες. Το 2002, το Woodrow Wilson Center for 

Scholars στην Washington D.C. εισήγαγε την Πρωτοβουλία για τα Σοβαρά 

Παιχνίδια (Serious Games Initiative), ώστε να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των 

παιχνιδιών που πραγματεύονται θέματα πολιτικής και διαχείρισης. Το 2004 

ξεκίνησαν να εμφανίζονται πιο στοχευμένες υπο-ομάδες, συμπεριλαμβανομένων 

της Games for Change, η οποίο επικεντρώνεται σε κοινωνικά ζητήματα και της 

Games for Health που απευθύνεται σε εφαρμογές του τομέα υγειονομικής 

περίθαλψης. 

Κάποιοι άλλοι συγγραφείς, ωστόσο, (όπως ο Jeffrey R.Young) θεωρούν ότι τα 

Σοβαρά Παιχνίδια δεν είχανε την αναμενόμενη επιτυχία και ως εκ τούτου 

εμφανίστηκαν νέες θεωρίες, όπως αυτή των «Έξυπνων Παιχνιδιών» για να τα 

υποκαταστήσουν. 
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Δεν υπάρχει μοναδικός ορισμός για τα σοβαρά παιχνίδια, παρόλο που – σε 

γενικές γραμμές- θεωρούνται παιχνίδια τα οποία χρησιμοποιούντα για εξάσκηση, 

προσομοιώσεις ή εκπαίδευση. Κάποιοι εναλλακτικοί ορισμοί περιλαμβάνουν την 

εφαρμογή παιχνιδιών, τεχνολογίας και ιδεών σε μη ψυχαγωγικές εφαρμογές. 

Αυτό, επίσης, μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένο υλικό για βιντεοπαιχνίδια, 

όπως το exergaming.  

Τα σοβαρά παιχνίδια στοχεύουν σε ετερόκλητα κοινά, συμπεριλαμβανομένης της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των επαγγελματιών και των 

καταναλωτών. Τα σοβαρά παιχνίδια μπορεί να ανήκουνε σε οποιοδήποτε είδος 

παιχνιδιού, να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε τεχνολογία και να αναπτύσσονται για 

οποιαδήποτε πλατφόρμα. Κάποιοι μπορεί να τα θεωρούνε ένα είδος 

edutainment, ωστόσο η πλειονότητα της τεχνολογικής κοινότητας εμμένει στον 

όρο «σοβαρά παιχνίδια». 

Ένα σοβαρό παιχνίδι δεν είναι απλώς μια προσομοίωση. Μπορεί να είναι μια 

προσομοίωση με στοιχεία παιχνιδιού, και συγκεκριμένα την ευκαιρία κάποιος να 

κερδίσει. Όλα αυτά τα παιχνίδια έχουνε την όψη και την αίσθηση ενός παιχνιδιού, 

δίνουνε την ευκαιρία για νίκη, αλλά ανταποκρίνονται σε γεγονότα και διαδικασίες 

τα οποία δεν αντιστοιχούν σε παιχνίδια, αντιθέτως προέρχονται από τον 

πραγματικό κόσμο. Αυτά τα γεγονότα μπορεί να είναι από επαγγελματικές 

διεργασίες μέχρι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Τα παιχνίδια αυτά έχουνε σχεδιαστεί, 

έτσι ώστε να παρέχουνε ένα ελκυστικό περιβάλλον στο οποίο ο χρήστης θα 

συμμετέχει μέσω της παρότρυνσης, θα εκπαιδεύεται και θα εξασκείται. Ένας 

άλλος σκοπός που εξυπηρετούν είναι η προώθηση και η διαφήμιση. Οι 

μεγαλύτεροι χρήστες των σοβαρών παιχνιδιών φαίνεται να είναι η Αμερικάνικη 

Κυβέρνηση και οι επαγγελματίες του τομέα της Υγείας. Άλλοι εμπορικοί κλάδοι, 

επίσης, επιδιώκουν την ανάπτυξη τέτοιου είδους εργαλείων. 

 

1.3. Ιστορική Αναδρομή 

Η έννοια του παιχνιδιού στους κύκλους της εκπαίδευσης χρησιμοποιείται 

τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1900. Η χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών στο 
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χαρτί άρχισε να γίνεται δημοφιλής τις δεκαετίες 1960 και 1970, αλλά εξασθένησε 

κάτω από την διδακτική πρωτοβουλία Επιστροφή στα Βασικά (Back to Basics) . 

Αυτή η κίνηση αποσκοπούσε στο να επικεντρωθούνε οι μαθητές στην ανάγνωση, 

τη γραφή και την αριθμητική και να εντατικοποιηθεί η διδακτέα ύλη. Με τον 

πολλαπλασιασμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών τη δεκαετία του 1980, η χρήση 

των εκπαιδευτικών παιχνιδιών μέσα στην τάξη έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής με 

παιχνίδια όπως το Oregon Trail, Math Blaster και Number Munchers. Παρόλο 

που αυτά τα παιχνίδια ήταν δημοφιλή τόσο στους καθηγητές όσο και στους 

μαθητές, επικρίθηκαν λόγω του ότι δεν παρείχαν στον παίκτη κάποιο καινούριο 

είδος μάθησης, αντ’ αυτού παρείχαν μια μαθησιακή διαδικασία πιο «εύπεπτη» 

από την κλασσική μέθοδο της εξάσκησης και πρακτικής. 

To 1990 νεότερα παιχνίδια όπως το The Incredible Machine και η σειρά 

παιχνιδιών Dr.Brain εισήχθησαν για να προκαλέσουν τα παιδιά να σκεφτούνε με 

νέους τρόπους, να εφαρμόσουν τις υπάρχουσες δεξιότητες τους αλλά και να 

αναπτύξουνε νέες, ωστόσο αυτά τα παιχνίδια δεν ήταν καθόλου δημοφιλή στους 

εκπαιδευτικούς καθώς ήταν δύσκολο να ενσωματωθούν στη διδακτέα ύλη, ειδικά 

στο πλαίσιο του Γυμνασίου, όπου ο χρόνος μέσα στην τάξη είναι πολύ 

σημαντικός. Τη δεκαετία του 1990, επίσης, το ίντερνετ άρχισε να εισάγεται στα 

σχολεία και παρά τους περιορισμένους πόρους, όσον αφορά τους υπολογιστές, 

κατάφερε να πάρει προβάδισμα έναντι των παραδοσιακών παιχνιδιών. 

Στην αρχή της δεκαετίας του 2000 παρατηρήθηκε ένα κύμα διαφορετικών 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών, κυρίως αυτών που σχεδιάζονταν για νεότερους 

μαθητευόμενους. Πολλά από αυτά τα παιχνίδια δεν ήταν βασισμένα σε 

υπολογιστή αλλά υιοθέτησαν το μοντέλο άλλων παραδοσιακών συστημάτων 

παιχνιδιών, τόσο βασισμένων σε κονσόλα όσο και κάποιων που ήταν σε μορφή 

χειρός. Το 1999 η LeapFrog Enterprises εισήγαγε το LeapPad, το οποίο 

συνδύαζε ένα διαδραστικό βιβλίο με ένα φυσίγγιο και επέτρεπε στα παιδιά να 

παίζουνε παιχνίδια και να αλληλοεπιδρούν με ένα κανονικό βιβλίο.  Βασισμένοι 

στην δημοτικότητα παιχνιδιών χειρός όπως το Game Boy της Nintendo, 

εισήγαγαν επίσης ένα παιχνίδι με την ονομασία Leapster, το 2003. Το 
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συγκεκριμένο σύστημα ήταν βασισμένο σε μία κατασκευή με φυσίγγιο και 

ενσωματωμένα παιχνίδια τύπου arcade, τα οποία είχανε εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο. 

Το 2001 ο Henry Jenkins, διευθυντής του Comparative Media Studies και ο 

Randy Hinrichs, διευθυντής έρευνας στο Learning Science and Technology 

Group, ήταν συνεργάτες ερευνητές πάνω σε ένα project γνωστό ως Παιχνίδια Για 

Μάθηση (Games To Teach). Τα Παιχνίδια Για Μάθηση αποτέλεσαν την 

έμπνευση για την πρωτοβουλία των σοβαρών παιχνιδιών που ακολούθησε. Η 

συνεργασία μεταξύ του MIT και της Microsoft οδήγησε στην ανάπτυξη 

εννοιολογικών πρωτοτυπιών για διαδραστικά σοβαρά παιχνίδια, με τον Kurt 

Squire,  οποίος τώρα είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin,  να 

εργάζεται στο project ως βασικός υποψήφιος διδάκτορας. Το project του MIT 

iCampus, διήρκησε έξι χρόνια. Σε αυτό το διάστημα, δημιουργήθηκαν τα σοβαρά 

παιχνίδια, με πολλά από τα μέλη του προσωπικού να χρησιμοποιούνε τεχνικές 

παιξίματος ρόλων, τεχνολογία για κινητές συσκευές, παιχνίδια αγώνων με 

αυτοκίνητα, βασισμένα στη Φυσική και με σκοπό να διδάξουνε Φυσική, καθώς 

και πολλές άλλες εμπειρίες.  Κάποια από τα θέματα περιλάμβαναν μέσα 

ενημέρωσης στην Επιστήμη, εκπαίδευση στη Μηχανική, εκπαίδευση στα Μέσα 

Ενημέρωσης, Δυναμική σύνθετων συστημάτων και συνεργασία. Ο Ήφαιστος 

ήταν ένα, κατά κύριο λόγο, διαδικτυακό μηχανολογικό παιχνίδι του Xbox το οποίο 

υποστήριζε πολλαπλούς παίκτες. Διάφοροι ερευνητές του περιβάλλοντος 

χρησιμοποιούσαν υπολογιστές χειρός για να ερευνήσουνε προβλήματα υγείας 

στην πόλη της Βοστόνης. To Biohazard (βιολογικός κίνδυνος) συνδημιουργήθηκε 

από το Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon, το ΜΙΤ και το Ερευνητικό Κέντρο της 

Microsoft. Οι παίκτες δούλευαν συνεργατικά με τους πρώτους ανταποκριτές μιας 

χημικής επίθεσης στο Υπόγειο. Αυτό ήταν ένα πολλαπλών χρηστών RPG 

παιχνίδι, το οποίο σχεδιάστηκε για το Xbox και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

στο οποίο ερευνούνταν οι πηγές επιδημικών ξεσπασμάτων, ώστε να καθοριστεί 

ο τρόπος με τον οποίον θα ελέγχονται τα πλήθη και θα παρέχονται οι θεραπείες 

για ανοσία, αλλά και θα γίνεται αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων 

πόρων. Ο Hinrichs ξεκίνησε τη βραβευμένη εταιρία 2b3d.net με την οποία άρχισε 
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να αναπτύσσει σοβαρά παιχνίδια για την υγεία, τον επιχειρηματικό τομέα, την 

εκπαίδευση και δημιούργησε το πρώτο πιστοποιητικό στους εικονικούς κόσμους, 

στο Πανεπιστήμιο της Washington, με διδακτέα ύλη η οποία επικεντρωνόταν στη 

ανάπτυξη avatars σε περιβάλλοντα σοβαρών παιχνιδιών.  Ο Henry Jenkins έγινε 

μέλος του USC ως καθηγητής Επικοινωνιολογίας, Δημοσιογραφίας, 

Κινηματογραφικής Τέχνης και Εκπαίδευσης. Ο Jenkis έπαιξε σημαντικότατο ρόλο 

στην ανάδειξη της σπουδαιότητας των νέων τεχνολογικών μέσων στα πλαίσια 

της εκπαίδευσης. 

To 2002 δημιουργήθηκε άλλη μία κίνηση εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού 

τομέα, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «το κίνημα των σοβαρών παιχνιδιών», το 

οποίο προήλθε από το Woodrow Wilson International Center for Scholars, όπου 

ο David Rejecsk και ο Ben Sawyer ξεκίνησαν την πρωτοβουλία αυτή. Ο βασικός 

καταναλωτής αλλά και παραγωγός των σοβαρών παιχνιδιών είναι ο 

Αμερικάνικος Στρατός, οποίος χρειάζεται να προετοιμάσει το δυναμικό του για 

την είσοδο του σε μια ποικιλία διαφορετικών περιβάλλοντων, κουλτούρων και  

καταστάσεων. Θα πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνουν τον περιβάλλοντα 

χώρο τους, να μπορούνε να επικοινωνούν, να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες 

και να παίρνουνε γρήγορες αποφάσεις. Το πρώτο σοβαρό παιχνίδι θεωρείται 

,συχνά, πως ήταν το Army Battlezone, ένα ανεπιτυχές project του οποίου 

επικεφαλής ήταν η Atari, το 1980, και το οποίο σχεδιάστηκε για να 

χρησιμοποιηθεί το παιχνίδι με το τανκ Battlezone για στρατιωτική εκπαίδευση. 

Δύο άλλα πολύ γνωστά σοβαρά παιχνίδια τα οποία ανατέθηκαν από τον Στρατό 

είναι το America’s Army (2002) και το Full Spectrum Warrior (2004). 

Εκτός της Κυβέρνησης, υπάρχει ένα αισθητό ενδιαφέρον για τα σοβαρά 

παιχνίδια στον τομέα της επίσημης εκπαίδευσης, της επαγγελματικής 

κατάρτισης, της υγειονομικής περίθαλψης, της διαφήμισης, των κοινωνικών 

κανόνων και της κοινωνικής αλλαγής. Για παράδειγμα, παιχνίδια από ιστοσελίδες 

όπως η newsgaming.com είναι «ιδιαίτερα πολιτικά παιχνίδια, φτιαγμένα εκτός 

του συντεχνιακού συστήματος παιχνιδιών» τα οποία μάλιστα «εγείρουν θέματα 

μέσω των μέσων ενημέρωσης, χρησιμοποιώντας όμως τις διακριτές ιδιότητες 
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των παιχνιδιών, έτσι ώστε να προσελκύσουν τους χρήστες μέσω μιας νέας και 

φρέσκιας οπτικής», σύμφωνα με τα λεγόμενα του Henry Jenkins, διευθυντή του 

προγράμματος σπουδών μέσων μαζικής ενημέρωσης του MIT. Τέτοιου είδους 

παιχνίδια, είπε, αποτελούνε «ριζοσπαστικά έργα φαντασίας». 

 

1.4. Ανάπτυξη 

Τα τελευταία χρόνια , η Αμερικανική Κυβέρνηση και ο Στρατός, πολλές φορές, 

κατά διαστήματα, απευθύνθηκαν σε προγραμματιστές παιχνιδιών για τη 

δημιουργία χαμηλού κόστους προσομοιώσεων,  οι οποίες θα ήταν ακριβείς και 

ταυτόχρονα ελκυστικές. Η εμπειρία των προγραμματιστών παιχνιδιών όσον 

αφορά τον σχεδιασμό παιχνιδιών αλλά και τη διαδικασία του παιχνιδιού καθαυτή, 

τους καθιστά βασικούς υποψήφιους για την ανάπτυξη τέτοιου είδους 

προσομοιώσεων, οι οποίες – μάλιστα- κοστίζουνε εκατομμύρια δολάρια λιγότερο 

από τις παραδοσιακές προσομοιώσεις, για τις οποίες συχνά χρειάζεται ακόμη και 

ειδικός εξοπλισμός αλλά και ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις για την δοκιμή τους. 

 

1.4.1.  Πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης 

Οι προγραμματιστές βιντεοπαιχνιδιών και παιχνιδιών για υπολογιστές είναι 

συνηθισμένοι στο να αναπτύσσουν παιχνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα και 

έμπειροι όσον αφορά τη δημιουργία παιχνιδιών τα οποία προσομοιώνουν - σε 

διάφορους βαθμούς - λειτουργικές οντότητες όπως είναι τα ραντάρ και τα 

οχήματα μάχης. Με τη χρήση υπάρχουσας υποδομής, οι προγραμματιστές 

παιχνιδιών μπορούνε να δημιουργήσουνε παιχνίδια τα οποία να προσομοιώνουν 

μάχες, διεργασίες και γεγονότα σε πολύ χαμηλότερο κόστος από αυτό που 

απαιτούνε οι ανάδοχοι έργων που συνεργάζονται με κυβερνήσεις. 

Οι παραδοσιακοί προσομοιωτές συνήθως κοστίζουνε εκατομμύρια δολάρια, όχι 

μόνο για την ανάπτυξη τους, αλλά και για την εκμετάλλευση τους και γενικά 

απαιτούν την προμήθεια εξειδικευμένου υλικού. Το κόστος των απαραίτητων 

μέσων για τη δημιουργία των σοβαρών παιχνιδιών είναι πολύ χαμηλό. Αντί για 
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μεγάλο όγκο πόρων ή υπολογιστές για τελευταίας τεχνολογίας προσομοιωτές, τα 

σοβαρά παιχνίδια δεν απαιτούν τίποτα παραπάνω από ένα DVD η CD-ROM, 

ακριβώς δηλαδή ό,τι και ένα παραδοσιακό παιχνίδι υπολογιστή ή βιντεοπαιχνίδι.  

Ενόσω τα σοβαρά παιχνίδια έχουν ως στόχο να εξασκήσουνε ή να 

εκπαιδεύσουνε τους χρήστες, πολλές φορές είναι και ευχάριστα. Οι 

προγραμματιστές παιχνιδιών έχουνε εμπειρία στην ανάπτυξη παιχνιδιών τα 

οποία να είναι διασκεδαστικά και ελκυστικά, καθώς σε αυτό βασίζεται ο 

βιοπορισμός τους. Στη διαδικασία της προσομοίωσης γεγονότων και 

διαδικασιών, οι προγραμματιστές, αυτόματα, ενσωματώνουν και τον ψυχαγωγικό 

χαρακτήρα  και την παιδικότητα στις εφαρμογές τους. 

 

1.5. Σοβαρά Παιχνίδια στην Έρευνα και την Εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση στην Υγεία είναι ένας συγκεκριμένος τομέας στον οποίο έχουνε 

παρατηρηθεί αποτελέσματα χάρη στη χρήση των σοβαρών παιχνιδιών. «Τα 

βιντεοπαιχνίδια, βελτιωμένα από την τεχνολογία της αλλαγής συμπεριφοράς και 

οι ιστορίες που δίνουνε κίνητρο, είναι πολλά υποσχόμενα όσον αφορά την 

προαγωγή της καλής διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας στα άτομα που 

υποφέρουν από διαβήτη ή παχυσαρκία, κυρίως στη νεανική ηλικία» (Thomson). 

Η δυναμική φύση των εικονικών περιβάλλοντων επίσης προκαλεί την «ενεργή 

συμμετοχή του παίκτη» (Mouaheb). Η ενεργή συμμετοχή οδηγεί στην « ανάπτυξη 

ενός γόνιμου εδάφους για την παραγωγή πραγματικών γνωστικών 

συγκρούσεων, κάτι που διασφαλίζει μια στέρεη βάση για το κτίσιμο της γνώσης 

σε ατομικό επίπεδο» (Mouaheb).Ένας άλλος ερευνητής επιβεβαιώνει την άποψη 

ότι» τα παιχνίδια στον υπολογιστή είναι πιο ελκυστικά, παρακινητικά και 

ενδιαφέροντα λόγω του ότι ενέχουν το στοιχείο της αλληλεπίδρασης, 

διαδραματίζονται συνήθως σε πλούσιο περιβάλλον, περιέχουν προκλήσεις αλλά 

ταυτοχρόνως παρέχουν ασφάλεια» (Egenfeldt-Nielsen). 

Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω οδηγεί σε σημαντικά οφέλη. «Σε σύγκριση 

με άλλες μεθόδους μάθησης, η χρήση των παιχνιδιών στον υπολογιστή βελτιώνει 
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το μνημονικό» (Egenfeldt-Nielsen). Η χρήση της ανταμοιβής με μία 

συμπεριφορική έννοια αποτελεί, επίσης, ένα ισχυρό εργαλείο των σοβαρών 

παιχνιδιών. «Το βιντεοπαιχνίδι θα θέσει μια ερώτηση και ο παίκτης θα 

απαντήσει. Καθώς οι μαθητές θα συνδέουνε την ερώτηση με τη σωστή απάντηση 

πολλές φορές και παρακινημένοι από την ανταμοιβή που θα δίνεται, θα 

επιτυγχάνουνε τη μάθηση» (Egenfeldt-Nielsen). 

Όσο αφορά τη σύγκριση της αποδοτικότητας των σοβαρών παιχνιδιών σε σχέση 

με άλλες μορφές μάθησης, οι μελέτες που έχουνε γίνει είναι λίγες. Μια τέτοια 

μελέτη στην οποία γίνεται σύγκριση των σοβαρών παιχνιδιών με ένα 

εκπαιδευτικό βίντεο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «Τα παιδιά που έπαιξαν το 

βιντεοπαιχνίδι εξέφρασαν περισσότερο ενθουσιασμό και ταυτοχρόνως μάθανε τα 

ίδια πράγματα σε σχέση με τα παιδιά που παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό 

τηλεοπτικό πρόγραμμα» (Egenfeldt-Nielsen). Έρευνες, επίσης, έχουνε δείξει ότι 

τα παιχνίδια μπορούνε να έχουνε ισχυρό αποτέλεσμα στην καθημερινή 

διαχείριση της υγείας. Σε μια συγκεκριμένη έρευνα, τα παιδιά που έπαιξαν ένα 

παιχνίδι σχετικό με τις βασικές αρχές της υγιεινής ζωής παρουσίασαν «μείωση 

κατά 77% σε επισκέψεις τόσο στα επείγοντα περιστατικά όσο και σε τακτικές 

επισκέψεις στο γιατρό» (Egenfeldt-Nielsen). 

 

1.6. Κατηγοριοποίηση 

Η κατηγοριοποίηση των σοβαρών παιχνιδιών είναι κάτι που έως και σήμερα δεν 

έχει παγιωθεί. Ωστόσο, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός όρων σε τέτοια ευρεία 

χρήση που να επιτρέπει τη συμπερίληψη τους στην παρακάτω λίστα: 

 Advergames: Η χρήση των παιχνιδιών στον τομέα της διαφήμισης. Αυτή 

η προσέγγιση μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς τρόπους 

διαφήμισης λιγότερο ή περισσότερο γνωστούς από κάποια άλλα μέσα. 

Μπορεί, κάποιος, να έχει τοποθέτηση προϊόντος, banners μέσα στο ίδιο το 

παιχνίδι ή απλώς πυροδοτήσεις κίνησης. 

 Edutainment: Ένας συνδυασμός εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. 
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 Παιχνίδια Βασισμένα στη Μάθηση: Αυτά τα παιχνίδια έχουν ορισμένα 

εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Σε γενικές γραμμές, έχουνε σχεδιαστεί με 

σκοπό να ισορροπήσουν το αντικείμενο μάθησης με τη διαδικασία του 

παιχνιδιού και την ικανότητα του παίκτη να διατηρήσει και να εφαρμόσει 

ένα ορισμένο περιεχόμενο στον πραγματικό κόσμο. 

 Παιχνίδια Edumarket: Όταν ένα σοβαρό παιχνίδια συνδυάζει οπτικές 

γωνίες (έχει δηλαδή χαρακτηριστικά) από αρκετές κατηγορίες σοβαρών 

παιχνιδιών, τότε προκύπτει ένα παιχνίδι τύπου Edumarket. 

 Newsgames: Παιχνίδια δημοσιογραφικού χαρακτήρα, τα οποία κάνουνε 

αναφορά σε πρόσφατα γεγονότα ή μεταφέρουν κάποια μηνύματα 

συντακτών. 

 Παιχνίδια Προσομοίωσης: Παιχνίδια τα οποία χρησιμοποιούνται για την 

απόκτηση ή την εξάσκηση ορισμένων δεξιοτήτων και τη διδασκαλία 

αποτελεσματικής συμπεριφοράς στα πλαίσια μιας προσομοιωμένης 

κατάστασης. Στην πράξη, χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την 

προσομοίωση οδήγησης διάφορων οχημάτων, την προσομοίωση 

διαχείρισης κάποιων βιομηχανιών και παγκόσμιων επιχειρήσεων και την 

ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης. Ακόμα, χρησιμοποιούνται για να 

διδάξουνε στους χρήστες τις βασικές αρχές της μικροοικονομίας και 

μακροοικονομίας καθώς και της διοίκησης επιχειρήσεων. 

 Παρακινητικά Παιχνίδια: Παιχνίδια τα οποία χρησιμοποιούνται ως μέσο 

πειθούς και παρακίνησης των χρηστών. 

 Οργανωτικά- Δυναμικά Παιχνίδια: Παιχνίδια τα οποία βοηθούν στην 

ανάπτυξη των οργανωτικών ικανοτήτων του χρήστη 

 Παιχνίδια για την Υγεία: Παιχνίδια που χρησιμοποιούνται για 

ψυχολογική θεραπεία, γνωστική κατάρτιση, εξάσκηση των συναισθημάτων 

και φυσική αποκατάσταση. Τα σοβαρά παιχνίδια μέσω της τεχνολογίας 

μπορούνε να χρησιμοποιηθούν σε θέματα ψυχικής υγείας, έτσι ώστε να 

καταστήσουνε τη θεραπεία πιο προσιτή στους ενήλικες, οι οποίοι 

διαφορετικά δε θα μπορούσανε να έχουνε εύκολη πρόσβαση σε κάποιον 

ψυχοθεραπευτή. 
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 Exergaming: Παιχνίδια τα οποία χρησιμοποιούνται ως μία μορφή 

εξάσκησης. 

 Παιχνίδια Τέχνης: Παιχνίδια τα οποία χρησιμοποιούνται για να 

εκφράσουν κάποιες καλλιτεχνικές ιδέες ή τέχνη η οποία παράγεται μέσω 

των βιντεοπαιχνιδιών. 

 Παιχνίδια Παραγωγικότητας: Παιχνίδια τα οποία ανταμείβουνε με 

πόντους το χρήστη, κάθε φορά που επιτυγχάνει κάποια διεργασία του 

πραγματικού κόσμου με τη χρήση μίας λίστας που περιλαμβάνει 

συγκεκριμένα βήματα. 

 Παιχνίδια Εξάσκησης: Παιχνίδια που στόχο έχουν την βελτίωση μας σε 

ένα συγκεκριμένο τομέα μέσω εξάσκησης. 

 Παιχνίδια με κάποιον σκοπό: Παιχνίδια τα οποία απαιτούνε την επίλυση 

δοκιμασιών στις οποίες είναι απαραίτητη η κοινή λογική ή η ανθρώπινη 

εμπειρία, και όλα αυτά σε ένα ψυχαγωγικό πλαίσιο. 

Επιπλέον, οι Julian Alvarez και Olivier Rampnoux  (από το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

για Προϊόντα για τα Παιδιά, Πανεπιστήμιο του Politiers) κάνανε μία προσπάθεια 

να κατηγοριοποιήσουν τα σοβαρά παιχνίδια σε πέντε βασικές κατηγορίες: 

Advergaming, Edutainment, Edumarket, Diverted και Παιχνίδια Προσομοίωσης. 

 

1.7 Ηλεκτρονικά παιχνίδια VS Σοβαρά παιχνίδια  

Σύμφωνα με τους ορισμούς που αναφέραμε παραπάνω για τα σοβαρά παιχνίδια 

(serious games), φαίνεται ξεκάθαρα πως η ψυχαγωγία δεν είναι βασικός  σκοπός 

τους, αλλά στην πραγματικότητα, η διασκέδαση και η δέσμευση στα βασικά,  

τουλάχιστον, χαρακτηριστικά ενός παιχνιδιού πρέπει να είναι πάντα ένας από 

τους κύριους στόχους ενός εμπορικού σοβαρού παιχνιδιού. Το κύριο 

χαρακτηριστικό ενός  τέτοιου παιχνιδιού είναι η παιδαγωγική, η οποία 

περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που εκπαιδεύουν, εξασκούν και 

διδάσκουν τον παίχτη. Άλλα  χαρακτηριστικά είναι η χρήση αρχών ψυχαγωγίας 

και δημιουργικότητας, καθώς και  τεχνολογίας για τη δημιουργία παιχνιδιών με 

σοβαρούς σκοπούς. Επίσης,  χαρακτηρίζονται ως παιχνίδια που «κλέβουν» τη 
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μάθηση, που σημαίνει ότι η μάθηση  μεταφέρεται από περιοχή σε περιοχή, χωρίς 

να το καταλαβαίνει ο παίχτης.  Επιτρέπουν την κατάρτιση σε ένα ασφαλές 

περιβάλλον, μειώνοντας τον κίνδυνο  τραυματισμού του εκπαιδευόμενου και τις 

βλάβες σε ακριβό εξοπλισμό. Τέλος, δεν απαιτούν υψηλά γραφικά και μπορούν 

να καταστούν σημαντικά εργαλεία σε  οποιαδήποτε κατάσταση τάξης (Rankin & 

Vargas, 2008).  

Επιχειρώντας μια μικρή σύγκριση ανάμεσα στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα 

σοβαρά παιχνίδια, διακρίνουμε μια μεγάλη ποικιλία χαρακτηριστικών και 

κύμανση από υψηλή εκπαιδευτική αξία σε υψηλή ψυχαγωγική αξία (Rankin & 

Vargas, 2008). Ένα παιχνίδι αποτελείται από τρία βασικά συστατικά: την ιστορία-

σενάριο (story), την τέχνη (art) και το λογισμικό (software). Όταν σχεδιάζεται ένα 

ηλεκτρονικό παιχνίδι, η ομάδα ανάπτυξης συνδυάζει αυτά τα στοιχεία και 

παράγει το τελικό προϊόν. Η ομάδα σχεδιασμού δημιουργεί την ιστορία, την 

οποία εφοδιάζει με στοιχεία διασκέδασης. Η ομάδα τέχνης ασχολείται με την 

εμφάνιση και την αίσθηση που θα δίνει το παιχνίδι και η ομάδα 

προγραμματισμού αναπτύσσει τον κώδικα πάνω στον οποίο θα τρέξει το  

παιχνίδι. Τα σοβαρά παιχνίδια διαθέτουν κάτι περισσότερο από τα τρία αυτά  

συστατικά (Zyda, 2005), όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα (σχήμα 1). 

Όπως προαναφέρθηκε, περιέχουν και παιδαγωγική, δηλαδή δραστηριότητες που  

εκπαιδεύουν ή καθοδηγούν, με αποτέλεσμα τη μετάδοση γνώσεων ή δεξιοτήτων.  

Αυτό το επιπλέον συστατικό κάνει και τα παιχνίδια σοβαρά. Ωστόσο, η 

παιδαγωγική  θα πρέπει να υποτάσσεται στην ιστορία, καθώς η διασκέδαση 

έρχεται πρώτη. Μόλις αυτή πραγματοποιηθεί, ακολουθεί η παιδαγωγική. Μια 

ομάδα μηχανικών, που  απαρτίζεται από εκπαιδευτικούς, επιστήμονες και 

ειδικούς θεμάτων, συνεργάζεται στενά με την ομάδα σχεδιασμού για να 

εποπτεύσουν την εισαγωγή της παιδαγωγικής.  Η δημιουργία ενός σοβαρού 

παιχνιδιού διαρκεί πολύ περισσότερο από την ανάπτυξή ενός απλού 

ηλεκτρονικού παιχνιδιού (Zyda, 2005). 
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Σχήμα 1 : Serious Game VS Games (Zyda, 2005, σελ.26) 

 

2. Αυτισμός 

 

2.1. Τι είναι οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 

Σύμφωνα με τα δύο έγκυρα ταξινομητικά εγχειρίδια (ICD 10 της 

Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, και το DSM – IV της Αμερικανικής 

Ψυχιατρικής Ένωσης, είναι ο όρος που καλύπτει όλο το φάσμα του 

αυτισμού. 

Στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές περιλαμβάνονται: 

 Αυτισμός της παιδικής ηλικίας 

 Άτυπος αυτισμός 

 Σύνδρομο Rett 

 Σύνδρομο Asperger 

 Άλλη αποδιοργανωτική διαταραχή της παιδικής ηλικίας 

 Άλλες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 

 

2.2. Ορισμός Αυτισμού – Αιτιολογία  
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Ο όρος «αυτισμός» έχει την ετυμολογική του βάση στον ελληνικό όρο «αυτός». Ο 

Bleuler εισήγαγε πρώτος, το 1911, τη λέξη «αυτισμός» από το ελληνικό «αυτός» 

ή «εαυτός» που σημαίνει «εγώ ο ίδιος» (Συνοδινού, 1994). Ο αυτισμός αποτελεί 

μία σοβαρή και εκτεταμένη αναπτυξιακή διαταραχή. Ο όρος εκτεταμένη (ή 

διάχυτη) αναφέρεται στη σύνθετη φύση της διαταραχής, καθώς επηρεάζει τρεις 

περιοχές της ανάπτυξης: την επικοινωνία, τη φαντασία και την κοινωνική 

αλληλεπίδραση. Αυτές οι τρεις περιοχές συνιστούν την τριάδα των διαταραχών, 

δηλαδή τον πυρήνα των κλινικών χαρακτηριστικών του αυτισμού. Εκδηλώνεται 

με συχνότητα εμφάνισης 2 έως 6 στις 1000 γεννήσεις (Center for Disease 

Control and Prevention, 2001). Μάλιστα πρόσφατα το Center for Disease Control 

and Prevention υποστήριξε ότι ο αυτισμός πλέον εμφανίζεται με συχνότητα 1/166 

γεννήσεις (Preissler, 2006). Είναι διεθνώς αποδεκτό ότι 50 στα 10.000 άτομα 

έχουνε αυτισμό. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Αμερικάνικη 

Ακαδημία Νευρολογίας, 60.000 -115.000 παιδιά κάτω των 15 ετών στις 

Ηνωμένες Πολιτείες ανταποκρίνονται στα διαγνωστικά κριτήρια του αυτισμού 

(American Academy of Neurology, 2000). Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι πρέπει να 

υπάρχουν τουλάχιστον 4.000-5.000 παιδιά και ενήλικα άτομα με κλασικό αυτισμό 

και  άλλα 20.000-30.000 με αυτιστικού τύπου διαταραχές ανάπτυξης (Τσόρμπα, 

2007). Στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που περιέχει το αναλυτικό 

πρόγραμμα για τα παιδιά με αυτισμό, αναφέρεται ότι η συχνότητα εμφάνισης του 

αυτισμού στο γενικό πληθυσμό κυμαίνεται από 2 έως 11 άτομα ανά 10.000 

άτομα. Ο αυτισμός έχει οργανική βάση και είναι το αποτέλεσμα μιας 

νευρολογικής διαταραχής που επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου. 

Συναντάται τέσσερις φορές περισσότερο στα αγόρια από ό,τι στα κορίτσια. 

Διεθνώς, παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο ότι τα 2/3 των ατόμων με αυτισμό 

είναι άνδρες και το 1/3 γυναίκες. Η Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων 

κατέγραψε 657 περιπτώσεις παιδιών με αυτισμό σχολικής ηλικίας (Καργανάκης, 

2004).  

Ο αυτισμός εισήχθη στην επιστήμη από τον L. Kanner το 1943 και σύμφωνα με 

τις σύγχρονες απόψεις αναφέρεται σε νευροαναπτυξιακό σύνδρομο, που 

εμφανίζεται σε πρώιμο στάδιο της ζωής του ανθρώπου (έχει επικρατήσει να 
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θεωρείται ότι εμφανίζεται κατά τα 3 πρώτα έτη). Ο τρόπος με τον οποίο 

εκφράζονται τα συμπτώματα του αυτισμού και ο βαθμός σοβαρότητας τους 

διαφέρουν, ανάλογα με την περίπτωση του κάθε ατόμου. Αυτός είναι και ο λόγος 

για τον οποίο, συνήθως, αναφερόμαστε στο «φάσμα του αυτισμού» που 

περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος από περιπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο αυτισμός 

που συνοδεύεται από νοητική καθυστέρηση, αλαλία, ή σοβαρές καθυστερήσεις 

στην γλωσσική ανάπτυξη και ομιλία αποκαλείται αυτισμός τύπου Kanner ή 

κλασικός αυτισμός, ενώ ο αυτισμός που χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλή 

λειτουργικότητα, με ακέραιες τις γλωσσικές δεξιότητες και τη νοημοσύνη 

ονομάζεται σύνδρομο Asperger (Frith, 1994). Ένας άλλος τύπος αυτισμού είναι 

και το σύνδρομο Rett που συναντάται κυρίως στα κορίτσια. Στα παιδιά με το 

σύνδρομο αυτό υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες το άτομο φαίνεται να 

αναπτύσσεται κανονικά και στη συνέχεια ακολουθεί η σταδιακή απώλεια των ήδη 

κεκτημένων δεξιοτήτων.  

Κοινά χαρακτηριστικά των παιδιών με αυτισμό είναι η παντελής απουσία ή βλάβη 

της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας και της ανάπτυξης της 

φαντασίας που με τη σειρά της οδηγεί στην αδυναμία ανάπτυξης του συμβολικού 

παιχνιδιού. Όσον αφορά στο παιχνίδι, ορισμένα από τα κριτήρια διάγνωσης του 

αυτισμού, όπως αυτά καταγράφονται στο ICD-10 (Διεθνής Ταξινόμηση των 

Ασθενειών, 10η έκδοση, 1987) και στο DSM-IV (Εγχειρίδιο Διαγνωστικής και 

Στατιστικής, 4η έκδοση, Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία, 1994) είναι η έλλειψη 

ποικίλου, αυθόρμητου παιχνιδιού με παίξιμο ρόλων ή κοινωνική μίμηση, 

ανάλογου με το αναπτυξιακό επίπεδο, καθώς και οι καθυστερήσεις ή η ανώμαλη 

λειτουργικότητα, πριν την ηλικία των τριών ετών, στην ανάπτυξη συμβολικού ή 

φανταστικού παιχνιδιού. (Peeters, 2000). Επίσης, ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό 

τους είναι το περιορισμένο, άκαμπτο και επαναλαμβανόμενο ρεπερτόριο 

δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων. Ειδικά τα παιδιά με αυτισμό εμφανίζουνε 

εξαιρετικές ικανότητες όταν πρόκειται για την εκτέλεση στερεοτυπικών 

διαδικασιών. Τα άτομα που πάσχουνε από αυτιστικές διαταραχές δυσκολεύονται 

να κατανοήσουν τον κόσμο και έχουν δυσκολία να μάθουν από εμπειρίες. 

Βρίσκουν δύσκολο να εξοικειωθούν με θέματα που αφορούν τη χωροταξία και το 
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χρόνο. Γενικά, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της διαταραχής φαίνεται 

να είναι η αδυναμία στην κοινωνική αλληλεπίδραση (Wing, 2000). Αξίζει, ακόμη, 

να σημειωθεί ότι το 75% των παιδιών με αυτισμό παρουσιάζουν και νοητική 

καθυστέρηση με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αναπτύξουν τις γνωστικές τους 

δεξιότητες και να δυσκολεύονται να ξεπεράσουν τα προβλήματα που 

αναφέρθηκαν.  

 

Εικόνα 1: 2 Απριλίου - Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού 

 

Χαρακτηριστικό της κοινωνικής ανάπτυξης στον αυτισμό δεν είναι τόσο η 

αποφυγή ή η αντίσταση στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, όσο η υποκείμενη 

έλλειψη κοινωνικού ενδιαφέροντος και αντίληψης. Επίσης, παρατηρείται έντονα 

μια χαρακτηριστική έλλειψη αμοιβαιότητας στα πλαίσια της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης με τους συνομηλίκους. Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι ενώ ένα 

παιδί με τυπική ανάπτυξη στέλνει λεκτικά ή μη λεκτικά σήματα όταν θέλει να 

πάρει, να δώσει ή να μοιραστεί ένα παιχνίδι, το παιδί με αυτισμό δυσκολεύεται να 

αναγνωρίσει και να αποκωδικοποιήσει τη σημασία αυτών των σημάτων, με 

αποτέλεσμα οποιαδήποτε αντίδραση από τη μεριά του, στην καλύτερη 

περίπτωση να είναι ακατάλληλη, ενώ στη χειρότερη να είναι ακόμη και αντίθετη 

από αυτό που θέλει. Επομένως, πολλά παιδιά με αυτισμό μπορεί να επιτρέπουν 

να τους παίρνουν τα παιχνίδια χωρίς αντίσταση και αντίστοιχα μπορεί να πάρουν 

απλώς αυτό που θέλουν, άσχετα με το ποιος το χρησιμοποιεί εκείνη τη στιγμή. 

Εν συντομία, αν ένας συνομήλικος ξεκινήσει μια κοινωνική πράξη, το παιδί με 

αυτισμό μπορεί να μην την αναγνωρίσει ως τέτοια. Επομένως, δεν έχει και την 

ικανότητα να την αναπτύξει σε κοινωνική συνδιαλλαγή με νόημα.  
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Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης μαθαίνουν κοινωνικές δεξιότητες ώστε να 

συμμετέχουν ή να απομακρύνονται από το παιχνίδι με άλλους, αναλόγως με το τι 

θέλουνε. Ο πιο κοινός τρόπος για να μπει ένα παιδί σε μια ομάδα είναι να 

κοιτάξει τι κάνουν οι άλλοι και να παίξει για λίγο δίπλα τους αντιγράφοντας αυτό 

που κάνουν και σταδιακά μπαίνοντας στο παιχνίδι. Τα παιδιά με αυτισμό, όμως, 

δε μαθαίνουν από την απλή ανάμειξη με τους άλλους. Πρέπει να εκπαιδευτούν 

συγκεκριμένα στη μίμηση, στο πώς να προσέχουν και τι να προσέχουν, όταν 

παρατηρούν.  

 

2.3. Τυπική κλινική εικόνα του αυτισμού 

1. Αυτιστική απομόνωση: Το παιδί φαίνεται κλεισμένο στον κόσμο 

του. Είναι σαν να μην ακούει ή να μη βλέπει τα αντικείμενα και τα 

πρόσωπα. Έχει ένα βλέμμα που μοιάζει να κοιτάζει τον ορίζοντα χωρίς η 

ματιά του να σταματά κάπου. Αδιαφορεί απέναντι στους ενήλικους ή στα 

άλλα παιδιά σαν να μην υπάρχουν. Αρνείται την επαφή, αν πιεστεί 

αντιδρά με εκρήξεις θυμού και διεγερτικές κρίσεις. Μια πιο λεπτομερής 

παρατήρηση καταδεικνύει ότι ενδιαφέρεται για ορισμένους ήχους, ειδικά 

μουσικούς, ή για ένα μέρος του ενήλικου, π.χ. το χέρι ή τα ρούχα του. 

Είναι απαθές στον πόνο και την ευχαρίστηση, χτυπά το κεφάλι του στον τοίχο, 

καίγεται, πληγώνεται χωρίς να κλαίει και να δείχνει ότι πονά. Δεν εκφράζει την 

ικανοποίησή του και δεν γελά. 

2. Ανάγκη του σταθερού/αμετακίνητου: Το αυτιστικό παιδί 

ενδιαφέρεται για τα αντικείμενα. Θέλει να τα περιεργαστεί, να τα 

αγγίξει, να τα μυρίσει, να τα βάλει στο στόμα του. Μολονότι δείχνει 

μεγάλη προτίμηση στα αντικείμενα που μετακινούνται, νιώθει την 

επιτακτική ανάγκη να διατηρείται το υλικό περιβάλλον αμετακίνητο. Για 

κάθε αντικείμενο που σπάει ή που αλλάζει θέση το παιδί βιώνει μια 

κατάσταση μεγάλης απελπισίας και εκδηλώνει φοβερό θυμό. 

Παρουσιάζει, επίσης, αντίσταση στην αλλαγή των συνθηκών του 

περιβάλλοντος όπου ζει. Τα περισσότερα αυτιστικά παιδιά ακολουθούν 

πάντα την ίδια διαδρομή, κάθονται στην ίδια θέση στο τραπέζι, 
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προτιμούν το ίδιο φαγητό. 

3. Στερεοτυπίες των κινήσεων: Με τον όρο στερεοτυπία 

περιγράφεται η αδιάκοπη επανάληψη των κινήσεων των χεριών, κυρίως 

των δαχτύλων μπροστά στα μάτια. Το παιδί επίσης κάνει κύκλους γύρω 

από τον εαυτό του και αιωρείται μπρος ή πίσω. 

4. Οι διαταραχές του λόγου είναι εμφανείς: Στις μισές των 

περιπτώσεων μέχρι την ηλικία των πέντε ετών το αυτιστικό παιδί δεν 

μπορεί να αρθρώσει φράσεις με συνοχή. Μπορεί να βγάζει ήχους, να 

μουρμουρίζει ή να επαναλαμβάνει λέξεις ή φράσεις χωρίς νόημα και 

χωρίς αξία επικοινωνίας. Ακόμη και στις περιπτώσεις που το παιδί μιλά, ο 

λόγος του είναι πολύ διαταραγμένος και δεν συμβαδίζει με τους 

γραμματικούς κανόνες και το συντακτικό. Παρατηρούνται επίσης 

νεολογισμοί και δημιουργία λέξεων με άγνωστη όμως σημασία για το 

συνομιλητή. Ο ήχος της φωνής είναι μονότονος, μηχανικός, 

στερεότυπος. 

5. Νοητική ανάπτυξη: Είναι δύσκολο να εκτιμηθούν οι νοητικές 

ικανότητες γιατί σχεδόν πάντα συνυπάρχουν οι διαταραχές του λόγου. 

Τα περισσότερα αυτιστικά παιδιά έχουν μειωμένες νοητικές ικανότητες 

και υπολείπονται σε όλες τις διεργασίες που απαιτούν συμβολική σκέψη. 

Περίπου το 70% των αυτιστικών παρουσιάζει νοητική καθυστέρηση. 

6. Υπερβολικός φόβος: Επειδή πάσχουν από αισθητικές 

στρεβλώσεις, ακόμα και απλά οπτικά ή ακουστικά ερεθίσματα τους 

δημιουργούν μεγάλο φόβο και εντείνουν την απόσυρσή τους. 

7. Ανωμαλίες στον πόνο, το κρύο και τον ύπνο: Τα αυτιστικά 

παιδιά δεν φαίνεται να έχουν καλό έλεγχο όσο αφορά την αίσθηση του κρύου ή 

της ζέστης. Παρουσιάζουν μεγάλη ή και πλήρη ανοχή στο κόψιμο ή των κάψιμο 

των μελών του σώματός τους και δείχνουν συχνά αυτοκαταστροφική 

συμπεριφορά (δάγκωμα χεριών κ.λπ.). Ο ύπνος τους παρουσιάζει μη 

κανονικούς κύκλους. 

8. Συναισθηματικά απρόσφορες συμπεριφορές: Τα γέλια, τα 

κλάματα και οι φωνές τους δεν φαίνεται να πηγάζουν από τις 
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συμπεριφορές και τα ερεθίσματα του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Μάλλον προέρχονται από εσωτερικές αιτίες. Ο φόβος τους επίσης είναι 

απρόσφορος, μπορεί να είναι υπερβολικός ή να ελλείπει εντελώς, σε 

σχέση με το τι συμβαίνει γύρω τους. 

9. Κινητικές διαταραχές: Υπερδραστηριότητα ή απάθεια είναι 

χαρακτηριστικό του αυτισμού, όπως επίσης και έλλειψη ισορροπίας. 

Οι επιπτώσεις της κοινωνικής διαταραχής των παιδιών με αυτισμό στη ανάπτυξή 

τους προκαλούν διάφορα προβλήματα και δυσκολίες στους εξής τομείς (Jordan, 

Powell 2000, 33-36):  

 Στην κοινωνική κατανόηση. Το παιδί με αυτισμό δεν αναγνωρίζει ότι ο 

άλλος μπορεί να μην ξέρει αυτό που το ίδιο ξέρει και έτσι δε θα σκεφτεί ότι 

πρέπει να μεταφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες. Η βασική έλλειψη 

κοινωνικής κατανόησης δημιουργεί δυσκολίες στη σκέψη και στη μάθησή 

τους. Η έλλειψη της κοινωνικής κατανόησης επεξηγείται στη θεωρία του 

νου. Τα παιδιά με αυτισμό δε μπορούν να διαβάσουν τη συμπεριφορά και 

τα πρόσωπα και να κάνουν υποθέσεις για το τι σκέφτονται και αισθάνονται 

οι άνθρωποι. Δεν έχουν ανεπτυγμένη τη θεωρία του νου ώστε να 

αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα και τις προθέσεις πίσω από αυτό που 

κυριολεκτικά βλέπουν.  

 Στη μίμηση. Το παιδί με αυτισμό δυσκολεύεται να ξεπεράσει την αρχική 

εξάρτηση από τον ενήλικα και αυτό οδηγεί σε δυσκολίες στην 

ανεξαρτητοποίηση του και αδυναμία να δημιουργήσει κοινωνική 

αλληλεπίδραση κατά βούληση. Τα παιδιά αυτά έχουνε την ικανότητα να 

μιμηθούν με ακρίβεια, ωστόσο το πρόβλημα είναι η ποιότητα της μίμησης 

η οποία είναι ακριβές αντίγραφο αυτού που μιμούνται. Η μίμηση πρέπει να 

είναι ενεργός και δημιουργική και όχι ακριβής αντιγραφή. Στον αυτισμό, 

όμως, έχει μια παρασιτική ιδιότητα: το άτομο αναπαράγει ό,τι ακριβώς 

αντιλαμβάνεται. Η προβληματική αυτή μίμηση οδηγεί σε δυσκολίες 

αλληλεπίδρασης και διαπραγμάτευσης με τον κόσμο. 
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 Στη συνδυασμένη προσοχή. Τα παιδιά με αυτισμό σπάνια επιχειρούν να 

μοιραστούν παιχνίδια ή να κατευθύνουν την προσοχή του ενήλικα 

δείχνοντας ή κοιτώντας αντικείμενα. Αδυνατούν να μοιραστούν αυθόρμητα 

το αντικείμενο προσοχής με ένα ενήλικα και δεν τραβούν την προσοχή σε 

αυτό που κάνουν. Διαθέτουν λίγες στρατηγικές για να συντονίσουν την 

προσοχή τους με εκείνη των άλλων. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στη 

διδασκαλία και στη μάθηση (Kasari/ Freeman/ Pararella, 2006).  

 Στη βλεμματική επαφή. Μια βασική λειτουργία που συμβάλει στην 

ανάπτυξη των κοινωνικών συμπεριφορών είναι η βλεμματική επαφή. Τα 

παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν αποκλίνουσα βλεμματική επαφή. 

Χαρακτηριστικό τους είναι η απόκλιση στην αμοιβαία ποιότητα της οπτικής 

επαφής και όχι απλώς η αποφυγή βλέμματος. Τα παιδιά με αυτισμό που 

δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το βλέμμα με κατάλληλο τρόπο ώστε 

να επιτευχθεί επικοινωνία. Κάποιες φορές κοιτάνε πολύ κοντά, ή πολύ 

μακριά από τα μάτια του άλλου και άλλες φορές δεν τον κοιτάνε καθόλου. 

Η στέρηση του βλεμματικού παιχνιδιού του μικρού παιδιού με τη μητέρα 

στα πρώτα χρόνια της ζωής έχει σοβαρές επιπτώσεις και στο παιχνίδι των 

παιδιών αυτών. Το παιχνίδι τους δεν εξελίσσεται φυσιολογικά. Στο 

ελεύθερο παιχνίδι τους, για παράδειγμα, δεν μπορούν να συσχετίσουν το 

χαμόγελο με την οπτική επαφή, ώστε να δείχνουν επικοινωνιακή πρόθεση 

και να χαμογελούν ανταποκρινόμενα στο χαμόγελο της μητέρας τους 

(Williams, 2003).  

 Στη δημιουργία σχέσεων με συνομηλίκους. Πολύ λίγα άτομα με αυτισμό 

δημιουργούν προσωπικές σχέσεις με συνομηλίκους. Απουσιάζει το 

συνεργατικό παιχνίδι με τα άλλα παιδιά. Επίσης, απουσιάζει και η 

ικανότητα ενσυναίσθησης και αυτό οδηγεί, καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά 

αυτά σε ολοένα και μεγαλύτερη απομόνωση. Τα παιδιά αυτά αδυνατούν 

να δημιουργήσουν φιλίες και έτσι στερούνται και τις βασικές κοινωνικές 

δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσω των φιλιών.  

 Στο κοινωνικό και συμβολικό παιχνίδι. Χαρακτηριστικό των παιδιών με 

αυτισμό είναι οι φτωχές δεξιότητες, όσο αφορά το παιχνίδι. Συνήθως 
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χειρίζονται απλώς τα παιχνίδια, χωρίς όμως να είναι σε θέση να 

αναπτύξουν λειτουργικό ή συμβολικό παιχνίδι. Το παιχνίδι τους είναι 

στερεότυπο και επαναλαμβανόμενο και σε αυτού του είδους τις 

διαδικασίες είναι που τα πηγαίνουνε εξαιρετικά καλά. Ακόμη και στα πιο 

ικανά, τα οποία αναπτύσσουν κάποια μορφή λειτουργικού παιχνιδιού ή 

ακόμη και παιχνιδιού προσποίησης, αυτό είναι στερεότυπο και 

επαναλαμβανόμενο. Σπανίως ή και ποτέ αναπτύσσουν το κοινό παιχνίδι, 

εκτός από εκείνο στο οποίο εμπλέκεται σωματική επαφή και κίνηση.  

Τέλος, όπως αναφέρθηκε, τα παιδιά με αυτισμό, εξαιτίας της διαταραγμένης τους 

κοινωνικότητας, αντιμετωπίζουν και δυσκολίες στην επικοινωνία. Κάποια από 

αυτά τα παιδιά δεν καταφέρνουν σε όλη τους τη ζωή να αναπτύξουν λόγο, ενώ 

άλλα μπορεί να έχουν αρκετά καλές γλωσσικές δεξιότητες. Ανεξάρτητα όμως 

από το επίπεδο της γλωσσικής ικανότητας, όλα τα παιδιά με αυτισμό πάσχουν, 

κατά βάση, από μια διαταραχή επικοινωνίας. Στον αυτισμό η γλώσσα εξελίσσεται 

χωρίς το παιδί να έχει αντίληψη της χρήσης της για επικοινωνία και χωρίς να 

κατανοεί το πώς μπορούν οι άλλοι να χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να 

δημιουργήσουν μια ποικιλία σημασιών πέρα από την κυριολεκτική σημασία των 

λέξεων και των προτάσεων. Λόγω της ανεπάρκειας στην κατανόηση της 

επικοινωνίας, η γλώσσα του παιδιού με αυτισμό τείνει να χρησιμοποιείται για ένα 

πολύ στενό φάσμα σκοπών, κυρίως για να διατυπώνονται αιτήματα. Συχνά, είναι 

μη παραγωγική, αφού δε στηρίζεται στα λεχθέντα των άλλων, ούτε έχει σχέση με 

το πλαίσιο. Το παιδί με αυτισμό προσπαθεί να καταλάβει τι σημαίνουν οι λέξεις, 

παρά τι εννοεί ο ομιλητής, ερμηνεύει τους ιδιωματισμούς και το σαρκασμό 

κυριολεκτικά και χωρίς να καταλαβαίνει το νόημα. Ένα χαρακτηριστικό πρόβλημα 

της γλώσσας των παιδιών με αυτισμό είναι και η ηχολαλία, η αντιγραφή δηλαδή, 

αυτού που άκουσαν από άλλους είτε αμέσως είτε μετά από κάποιο χρονικό 

διάστημα, ακόμη και ετών. Η ηχολαλία μπορεί να ερμηνευτεί ως ένας τρόπος με 

τον οποίο το παιδί με αυτισμό προσπαθεί να επικοινωνήσει, να πει κάτι που 

θέλει (Jordan, 2000). 

Ωστόσο, μερικά από αυτά τα παιδιά είναι ιδιαίτερα προικισμένα σε 
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ένα ορισμένο πεδίο, π.χ. έχουν εκπληκτική μνήμη, μαθαίνουν 

ποιήματα, κάνουν αριθμητικές πράξεις και έχουν πολύ καλές επιδόσεις 

στη μουσική. Η αιτιολογία του αυτισμού παρ’ όλες τις σημαντικές 

ερευνητικές προσπάθειες εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Το 

αυτιστικό παιδί αδυνατεί να αντιληφθεί την έκφραση του προσώπου και 

τη συναισθηματική κατάσταση των άλλων. Κατά συνέπεια, τα 

προβλήματα στις κοινωνικές σχέσεις είναι δευτερογενή στη δυσκολία 

του παιδιού να δώσει νόημα στο περιβάλλον. Σύμφωνα με τις νεότερες 

έρευνες, στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει εγκεφαλική 

δυσλειτουργία και ο αυτισμός δεν είναι μόνο μια αντίδραση σε αντίξοες 

συνθήκες του περιβάλλοντος. Οι δυσκολίες αυτές ποικίλουν σε 

βαρύτητα από άτομο σε άτομο και αποτελούν διάχυτο χαρακτηριστικό 

της λειτουργικότητάς του. Ακόμη και στις πιο ήπιες μορφές του 

αυτισμού απαιτείται παρέμβαση. Σήμερα, προωθούνται τρόποι 

πρωϊμότερης έγκυρης παρέμβασης ακόμη και πριν την ηλικία των 2-3 

ετών. Με την εφαρμογή κατάλληλης θεραπευτικής – εκπαιδευτικής – 

ψυχολογικής παρέμβασης υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης της 

κατάστασης σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις πολύ σημαντική. 

 

2.4. Τι προκαλεί τον αυτισμό 

Ο αυτισμός είναι μία εκ γενετής διαταραχή του εγκεφάλου, που 

επηρεάζει τον τρόπο που ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες. Η 

αιτία εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Κάποιες έρευνες 

υποδεικνύουν ένα νευρολογικό πρόβλημα, που επηρεάζει εκείνα τα 

τμήματα του εγκεφάλου, τα οποία επεξεργάζονται τη γλώσσα και τις 

πληροφορίες, που δίνουν οι αισθήσεις. Ίσως υπάρχει μια δυσαναλογία 

κάποιων συγκεκριμένων νευροχημικών ουσιών στον εγκέφαλο. 

Γενετικοί παράγοντες μπορεί μερικές φορές να εμπλέκονται. Τελικά, ο 

αυτισμός μπορεί να είναι απόρροια ενός συνδυασμού διαφόρων αιτιών. 

Δεν είναι υπαίτιοι οι γονείς που το παιδί τους έχει αυτισμό. Οι ερευνητές 

συμφωνούν ότι ο αυτισμός φαίνεται να προκαλείται από κάποιο φυσικό 
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πρόβλημα στον εγκέφαλο. 

 

2.5. Αυτισμός και Θεραπευτική Παρέμβαση 

Είναι γνωστό, πως δεν υπάρχει φάρμακο που θεραπεύει τον αυτισμό. Οι 

αυτιστικές διαταραχές παραμένουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Η αντιμετώπισή 

τους, είναι κατά κύριο λόγο εκπαιδευτική και λιγότερο φαρμακευτική (χρήση 

ειδικών ψυχοτρόπων φαρμάκων που ενδείκνυται σε περιπτώσεις ιδιαίτερα 

έντονων διαταραχών συμπεριφοράς, κυρίως μεθυλφαινυδάτης για τη μείωση της 

υπερκινητικότητας και της διάσπασης της προσοχής, αντικαταθλιπτικών και 

αλλοπεριδίνης για τη μείωση των εμμονών, των στερεοτυπιών και της 

επιθετικότητας καθώς και αγχολυτικών και αντιεπιληπτικών όταν υπάρχουν 

ειδικές ενδείξεις). 

Σε περιπτώσεις παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, 

όπου έγινε πρώιμη παρέμβαση, παρατηρείται μια πολύ καλή αναπτυξιακή 

πορεία με ελάχιστες διαφορές από τα άλλα παιδιά. 

Όσο νωρίτερα πραγματοποιηθεί μια έγκυρη διάγνωση, τόσο 

περισσότερο θα ωφεληθεί το παιδί αλλά και το οικογενειακό του 

περιβάλλον. Η οικογένεια χρειάζεται νωρίς υποστήριξη από κάποιον 

ειδικό ώστε να μειώσουν το καθημερινό άγχος, τις δυσκολίες, να 

κατανοήσουν τη φύση του προβλήματος, και να μειώσουν την 

εδραίωση ανεπιθύμητων – προβληματικών συμπεριφορών του παιδιού. 

Παρόλο που ο αυτισμός διαγιγνώσκετε στην ηλικία των 2-3 

ετών, πρόσφατες έρευνες εισηγούνται ότι τα συμπτώματα της συνδρομής είναι 

φανερά από τη βρεφική ηλικία. Τα βρέφη που σε μεταγενέστερο στάδιο 

είχαν διαγνωσθεί με αυτισμό παρατηρήθηκαν να έχουν φτωχή 

ανταπόκριση στο άγγιγμα και χάδι των άλλων, φτωχή οπτική επαφή, 

απουσία συνδυαστικής προσοχής και δείξης, απουσία μίμησης, απουσία 

επικοινωνιακής πρωτοβουλίας και απουσία φωνητικού παιχνιδιού. Η 

έγκαιρη διάγνωση του αυτισμού θεωρείται πλέον σημαντική, αφού σε αυτή 

την ηλικία το παιδί έχει τις πολλές δυνατότητες βελτίωσης εφόσον και εάν 
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ακολουθηθεί η κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση. Τα παιδιά ωφελούνται 

περισσότερο από τη θεραπευτική αγωγή στην ηλικία των 1-3 

χρόνων σε σύγκριση με θεραπευτική αγωγή που αρχίζει σε μεγαλύτερες ηλικίες. 

Η πρώιμη αυτή περίοδος θεωρείται η πιο εύκαιρη και η πιο κρίσιμη για 

παρέμβαση, λόγω της πλαστικότητας του εγκεφάλου που επιτρέπει τη 

βέλτιστη αφομοίωση των ερεθισμάτων που δέχεται το παιδί. Η πρόγνωση 

του αυτιστικού παιδιού διαφέρει από περιστατικό σε περιστατικό. Σε γενικές 

γραμμές, την καλύτερη πρόγνωση παρουσιάζει το παιδί με λεκτική 

ικανότητα και δείκτη νοημοσύνης στα κανονικά επίπεδα. 

Η πρόοδος του κάθε παιδιού εξαρτάται επίσης και από την ποιότητα της 

θεραπευτικής αγωγής που ακολουθείται, όπως επίσης και από τη συμβολή 

μιας πολυθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης και συνεργασίας 

που αποτελείται από διάφορες ειδικότητες όπως παιδοψυχίατρο, 

αναπτυξιολόγο, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό, 

παιδοψυχολόγο, παιδίατρο κ.λπ.). 

Παράλληλα, η υποβολή των αυτιστικών παιδιών σε ειδικές εξαντλητικές δίαιτες δε 

φαίνεται να βελτιώνει ή να επηρεάζει θετικά την έκβαση τους, γι’ αυτό καλό είναι 

να αποφεύγονται. Η πλέον αποτελεσματική αντιμετώπιση παραμένει η 

εκπαιδευτική παρέμβαση που πρέπει: 

 να αρχίζει όσο το δυνατόν νωρίτερα (ακόμα και πριν την οριστικοποίηση 

της διάγνωσης) 

 να είναι εντατική (περισσότερο από 25 ώρες /εβδομάδα ή 2 ώρες /ημέρα) 

 να γίνεται από θεραπευτές με εμπειρία και ειδίκευση στο πρόβλημα 

 να χρησιμοποιεί ειδικά δομημένα προγράμματα με συγκεκριμένους 

στόχους 

 να γίνεται με ενεργή συμμετοχή των γονέων. 

Έχει αποδειχθεί από πολλές μελέτες ότι η έγκαιρη και εντατική θεραπευτική 

παρέμβαση οδηγεί σε πλήρη αποκατάσταση σε ποσοστό 30%-40% των παιδιών 

με αυτιστικού τύπου διαταραχές. 
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2.6. Κλίμακα Παρακολούθησης Αυτισμού για Βρέφη 

Η κλίμακα αυτή περιλαμβάνει την αξιολόγηση για τα ακόλουθα σημεία 

συμπεριφοράς: 

1. Απουσία χαμόγελου σε ανταπόκριση χαμόγελου από άλλους 

2. Μη ανταπόκριση όταν καλείται το όνομα του παιδιού  

3. Παθητική Ιδιοσυγκρασία 

4. Μειωμένο επίπεδο δραστηριότητας στην ηλικία των 6 μηνών που ακολουθείται 

από υπερβολική ερεθιστικότητα 

5. Τάση εστίασης της προσοχής σε ορισμένα αντικείμενα 

6. Μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση 

7. Απουσία εκφράσεων στο πρόσωπο όταν το παιδί κοντεύει στην ηλικία των 12 

μηνών 

8. Ατυπική οπτική επαφή και προσοχή του παιδιού προς άλλους και το 

περιβάλλον  

9. Στην ηλικία του ενός έτους, τα ίδια αυτά παιδιά παρουσιάζουν δυσκολίες 

επικοινωνίας, έκφρασης και γλώσσας 

10. Χαμηλότερο επίπεδο εκφραστικής και δεκτικής έκφρασης, λιγότερες 

χειρονομίες, κατανόηση λιγότερων φράσεων 

 

Τα εν λόγω σημεία της συμπεριφοράς των βρεφών σχετίζονται με τον 

αυτισμό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε παιδί που παρουσιάζει ένα ή 

περισσότερα από τα σημεία αυτά, θα παρουσιάσει αυτισμό. Είναι όμως 

ένδειξη ότι το παιδί δεν έχει πετύχει το αναπτυξιακό ορόσημο μια 

συγκεκριμένης ηλικίας. 

 

2.7. Θεραπεία μέσω παιχνιδιού (Play Therapy) 

Η θεραπεία μέσω παιχνιδιού επινοήθηκε αρχικά ως εργαλείο για την 

ψυχοθεραπεία στους νέους που αντιμετωπίζουν (ψυχικά) τραύματα, ανησυχίες 

(φόβους) καθώς και διανοητικές ασθένειες. Σ’ εκείνο το πλαίσιο, το παιχνίδι 

γίνεται ένας τρόπος ώστε τα παιδιά να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους και 

να βρουν μηχανισμούς αντιμετώπισης. 
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Η θεραπεία αυτού του είδους, μέσω παιχνιδιού, παραμένει δημοφιλής εντούτοις, 

δεν πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως στα παιδιά με αυτισμό. Οι 

περισσότεροι ειδικοί προτείνοντας κάτι που αποκαλείται «θεραπεία μέσω 

παιχνιδιού» στα παιδιά με αυτισμό, ουσιαστικά παρέχουν κάτι συγγενές με τη 

θεραπεία «παιχνίδι στο πάτωμα». 

Η θεραπεία αυτή είναι μία τεχνική βασισμένη στο παιχνίδι που στηρίζεται στα 

καθαυτά ενδιαφέροντα ή στις έμμονες ιδέες των αυτιστικών παιδιών ώστε να 

αναπτύξει σχέσεις και δεξιότητες κοινωνικές/ επικοινωνιακές. 

Ο αυτισμός είναι κατά ένα μεγάλο μέρος μια διαταραχή που επηρεάζει την 

επικοινωνία και την κοινωνικότητα. Τα παιδιά με αυτισμό το βρίσκουν εξαιρετικά 

δύσκολο να σχετιστούν με άλλους - ιδίως με συνομηλίκους - με τους συνήθεις 

τρόπους. Αντί να παίζουν με τα παιχνίδια με φανταστικούς ή συμβολικούς 

τρόπους (παραδείγματος χάρη, να προσποιούνται ότι μια κούκλα είναι στ’ 

αλήθεια "το μωρό μου") μπορεί να επιμένουν σε αντικείμενα, να τα 

χρησιμοποιούν για την αυτοδιέγερση και να απορροφούνται σε ένα δικό τους 

κόσμο. 

Το παιχνίδι είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο για τα παιδιά (και μερικές φορές ακόμη 

και για τους ενηλίκους) ώστε να κινηθoύν πέρα από το αυτιστικό κλείσιμο του 

εαυτού τους σε μια πραγματικά αμοιβαία αλληλεπίδραση. Με την κατάλληλη 

χρήση, το παιχνίδι μπορεί ακόμη να επιτρέψει στα νεαρά παιδιά να 

εξερευνήσουν τα συναισθήματά τους, το περιβάλλον τους, και τις σχέσεις με τους 

γονείς, τα αδέρφια και τους συνομηλίκους τους. 

Πολύ συχνά, επίσης, η θεραπεία μέσω παιχνιδιού μπορεί να επιτρέψει στους 

γονείς να αναλάβουν έναν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη και εξέλιξη του αυτιστικού 

τους παιδιού. Η θεραπεία αυτή μπορεί να διδαχθεί στους γονείς, και, με την 

πάροδο του χρόνου, οι γονείς να μπορούν να γίνουν οι ίδιοι θεραπευτές του 

παιδιού τους, ενώ ταυτόχρονα οικοδομούν μια πιο ισχυρή και σημαντική σχέση. 

Το άτομο που έχει το ρόλο του ειδικού θεραπευτή θα καθίσει στο πάτωμα με το 

παιδί σας και θα ασχολείται μαζί του αποκλειστικά όσο διαρκεί το παιχνίδι.. 

Παραδείγματος χάρη, ο παιδαγωγός μπορεί να ξεκινήσει με διάφορα παιχνίδια 

που το παιδί βρίσκει ενδιαφέροντα, και να του επιτρέψει να αποφασίσει τι, αν 



 

28 
 

υπάρχει κάτι, που βρίσκει ενδιαφέρον. Αν διαλέξει ένα τρενάκι και το προχωράει 

μπροστά - πίσω, προφανώς άσκοπα, ο θεραπευτής μπορεί να πάρει ένα άλλο 

τρενάκι και να το τοποθετήσει μπροστά στο τρενάκι του παιδιού, κόβοντας το 

δρόμο. Αν το παιδί ανταποκριθεί - λεκτικά ή μη - τότε μια σχέση έχει αρχίσει. Αν 

δεν ανταποκριθεί, ο θεραπευτής μπορεί να ψάξει για επιλογές που διεγείρουν το 

ενδιαφέρον και απαιτούν μεγάλη ποσότητα ενέργειας ώστε να δεθεί με το παιδί. 

Το παιχνίδι με τις σαπουνόφουσκες έχει επιτυχία, καθώς και τα παιχνίδια που 

κινούνται, βγάζουν φωνές, δονούνται και όσα κατά κάποιο τρόπο κάνουν κάτι. 

Σταδιακά οι θεραπευτές θα δουλέψουν με το παιδί ώστε να δημιουργηθούν 

αμοιβαίες δεξιότητες (το να μοιράζονται, να παίρνουν τη σειρά), δεξιότητες 

επινόησης - φαντασίας (που προσποιούνται ότι ταΐζουν ένα ζωάκι, ότι 

μαγειρεύουν) ακόμη και αφηρημένες δεξιότητες σκέψης (φτιάχνοντας μαζί παζλ, 

λύνοντας προβλήματα). 

Καθώς ένα παιδί γίνεται ικανότερο στο να σχετίζεται με άλλους, κι άλλα παιδιά 

μπορούν να έρθουν στην παρέα και πιο σύνθετες κοινωνικές δεξιότητες να 

αναπτυχθούν. 

Πολλοί γονείς βρίσκουν ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν τη θεραπεία μέσω 

παιχνιδιού από μόνοι τους, χρησιμοποιώντας τις βιντεοκασέτες και τα βιβλία ως 

οδηγό. Άλλοι στηρίζονται στην εμπειρία των εκπαιδευμένων θεραπευτών. Και 

ακόμα άλλοι επιλέγουν να φέρουν απλά τα παιδιά τους σε έναν ειδικό θεραπευτή 

ή να έρθει εκείνος στο σπίτι τους. 

Εν πάση περιπτώσει, οι θεραπευτές μπορούν να προμηθεύσουν τους γονείς με 

εργαλεία για να συνδεθούν και να περάσουν μια ευχάριστη ώρα με τα παιδιά 

τους στο πλαίσιο του αυτισμού. 

 

2.8. Αυτισμός και Νέες τεχνολογίες 

Η Πληροφορική είναι ένας νέος τομέας εκπαίδευσης στα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών της Γενικής Αγωγής. Η ανάγκη για τη διδασκαλία 

γνώσεων και δεξιοτήτων για τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως μέσο 

εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας των παιδιών με ειδικές ανάγκες είναι 

αναγνωρισμένη, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής του μαθητή με 
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αυτισμό μέσα σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον το οποίο αφενός είναι προβλέψιμο 

και αφετέρου δεν περιέχει κοινωνικά ερεθίσματα, με αποτέλεσμα να βοηθά το 

μαθητή να διατηρήσει τη συγκέντρωση και την προσοχή του σε μια 

δραστηριότητα. Επίσης, για τους πιο ικανούς μαθητές με αυτισμό, προσφέρεται 

μια δίοδος «ασφαλέστερης» γραπτής επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους που 

βρίσκονται πολύ μακριά τους. Σύμφωνα με τους Jordan και Powell (1977), 

«οποιοδήποτε άτομο με αυτισμό, είτε παιδί είτε ενήλικας, μπορεί να αισθανθεί 

άνετα με τους υπολογιστές και να αναπτύξει καλή σχέση με κάποιο άλλο άτομο 

που δουλεύει μαζί του στον υπολογιστή». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ευθύνη του εκπαιδευτικού να μη μετατραπεί η 

ενασχόληση με τον υπολογιστή σε μία εμμονή. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να 

δίνει σαφή χρονικά περιθώρια αλλά και εναλλαγή χρήσης ανάμεσα στους 

μαθητές. Ακόμη, ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μέσο 

επιβράβευσης κάποιας επιθυμητής συμπεριφοράς των παιδιών με αυτισμό. Αυτό 

που θα πρέπει, τέλος, να γίνει είναι η χρήση ρεαλιστικού υλικού με 

δραστηριότητες των οποίων το περιεχόμενο θα σχετίζεται με την απεικόνιση του 

πραγματικού κόσμου. Αυτό θα βοηθήσει το μαθητή να κατανοήσει ότι η οθόνη 

του υπολογιστή (ή πλέον ενός tablet) είναι επί της ουσίας αντιγραφή 

καταστάσεων και γεγονότων του πραγματικού κόσμου.  

 

2.9. Ποιος είναι ο στόχος ενός serious game για παιδιά με αυτισμό 

Υποστηρίζεται έντονα, ότι τα serious games είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στον 

τομέα της θεραπείας και της εκπαίδευσης των παιδιών με αυτισμό. Ωστόσο, 

δεδομένου ότι παρεμβάλλεται υπολογιστής στην όλη διαδικασία, απαιτούνται 

υπολογίσιμες ικανότητες αλληλεπίδρασης. Πριν από την ηλικία των 6, τα 

περισσότερα παιδιά με αυτισμό δε διαθέτουνε τις βασικές ικανότητες που 

χρειάζεται κάποιος για να χειριστεί ένα ποντίκι ή ένα πληκτρολόγιο. Αυτό 

σημαίνει ότι για τη δημιουργία ενός serious game για παιδιά με αυτισμό, θα 

πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα χαρακτηριστικά αυτών των παιδιών στην 

προσχολική ηλικία αλλά και οι φυσικές αδυναμίες τους. 
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2.10. Παιχνίδια για αυτισμό και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 

Η αναγνώριση των εκφράσεων του προσώπου είναι σημαντική για την αντίληψη 

των συναισθημάτων. Η κατανόηση συναισθημάτων είναι ζωτικής σημασίας στην 

ανθρώπινη επικοινωνία και την κοινωνική συναναστροφή. Στα παιδιά με αυτισμό 

έχει παρατηρηθεί αδυναμία στην αναγνώριση συναισθηματικών εκφράσεων. Οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά στο να καταλάβουν και να 

εκφράσουν συναισθήματα οδηγεί σε λανθασμένη συμπεριφορά, η οποία 

προέρχεται από την αδυναμία τους να αλληλοεπιδράσουν επαρκώς με άλλα 

άτομα. Αυτές οι αδυναμίες, φαίνεται πως είναι μόνιμες σε άτομα, τα οποία 

υποφέρουν από αυτισμό, γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η ύπαρξη εργαλείων 

για την βελτίωση αυτών των προβλημάτων. Είναι απαραίτητο να γίνουνε 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για τη διδασκαλία της αναγνώρισης συναισθημάτων 

από τις εκφράσεις του προσώπου, όσο το δυνατόν νωρίτερα, έτσι ώστε να είναι 

αποτελεσματικές και επιτυχημένες. 

Τα παιχνίδια αυτά, κατά κύριο λόγο , προβάλλουν εικόνες ανθρώπων ή καρτούν 

με διάφορα συναισθήματα και το παιδί  καλείται να τα αναγνωρίσει. 

 

 

Εικόνα 2: Παίχνίδι με συναισθήματα 
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Life is a Game  

 

Εικόνα 3: Life is a game 

Το συγκεκριμένο project επιχειρεί να δείξει πώς είναι  δυνατόν να εφαρμοστεί μια 

προσέγγιση ενός πρωτοπόρου σοβαρού παιχνιδιού, το οποίο έχει ως σκοπό να 

διδάξει τα άτομα με αυτισμό να αναγνωρίζουν εκφράσεις του προσώπου. 

Χρησιμοποιείται σύνθεση σε πραγματικό χρόνο και αυτόματη ανάλυση των 

εκφράσεων του προσώπου. Στόχος του παιχνιδιού είναι να χρησιμοποιηθεί ένα 

χαμηλού κόστους, πραγματικού χρόνου σύστημα κίνησης προσώπου. Αυτό, στο 

μέλλον, θα επιτρέψει να γίνει περαιτέρω μελέτη πάνω στα προβλήματα της 

αναγνώρισης συναισθημάτων μέσω της έκφρασης. 

 

Autism & PDD Basic Questions 

Έχουνε αναπτυχθεί, επίσης, τεχνικές που βασίζονται στην έρευνα και στοχεύουν 

τις μοναδικές ανάγκες μάθησης των παιδιών με διαταραχές του φάσματος του 

αυτισμού και αναπτυξιακές διαταραχές, με τις εξής ιδιότητες : 

 μάθηση βασισμένη σε ιστορία  

 απλή, προβλέψιμη γλώσσα 

 λιτές εικονογραφήσεις 
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 ανοικτού τύπου απαντήσεις 

 χαρούμενη, ήρεμη αφήγηση 

 ελκυστικό animation και ηχητικά εφέ 

Το Buddy Bear (ο ήρωας του παιχνιδιού , ένα αρκουδάκι ) βοηθά τα παιδιά να 

κατανοήσουν τις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες, καθώς και να αναπτύξουν 

δεξιότητες όπως η κοινή προσοχή ,η  αμοιβαιότητα, αλλά και η άρθρωση και η 

σωστή διατύπωση του απλού λόγου. 

Το παιδί μπορεί να διαλέξει μία από τις πέντε διαφορετικές ιστορίες :  

 Το Buddy Bear στο σπίτι: φαγητό , χρήματα, ρούχα, δουλειές σπιτιού , 

σχολικά είδη κ.α. Buddy Bear στην αυλή: φυτά, τα έντομα, τα εργαλεία, 

παιδική χαρά, λουλούδια, και περισσότερα  

 Το Buddy Bear στην κουζίνα: πιάτα, φρούτα, πρωινό, σνακ, ποτά, κ.α. 

 Το Buddy Bear στις διακοπές: αποσκευές, παραλία, δάση, αγρόκτημα κ.α. 

 Το Buddy Bear παίζει: παιχνίδια,  κατοικίδια ζώα, αγώνες, εξοπλισμός 

σπορ, μουσικά όργανα, κ.α. 

Σε κάθε σωστή απάντηση , το παιδί επιβραβεύεται με κινούμενα σχέδια, ηχητικά 

εφέ, και ένα φιλικό μήνυμα  "Καλή δουλειά!" 

 

Find me (Autism) 

Η εφαρμογή find me σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι κατάλληλη κυρίως για παιδιά 

που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα, γενικότερα προβλήματα 

επικοινωνίας  καθώς και περιορισμένες δεξιότητες παιχνιδιού (ακόμα και με απλά 

παιχνίδια και όχι μόνο με κοινωνικά). Η εφαρμογή σχεδιάστηκε για παιδιά ηλικίας 

18 μηνών και άνω και έχει δημιουργηθεί από ένα γκρουπ ερευνητών στο 

πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου σε συνεργασία με ανθρώπους που είναι γνώστες 

του προβλήματος αυτού, όπως οι γονείς και οι δάσκαλοι παιδιών που πάσχουν 

από αυτισμό. Το παιχνίδι αυτό έχει ως στόχο την εξάσκηση των βασικών 

κοινωνικών δεξιοτήτων με ένα διασκεδαστικό τρόπο. Στόχος είναι, τα παιδιά 
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παίζοντας το παιχνίδι να εξασκήσουν τις δεξιότητες τους και να βελτιωθεί η 

κοινωνική συμπεριφορά τους στον «πραγματικό κόσμο». 

Η εφαρμογή είναι πάρα πολύ απλή και σκοπός της είναι να στρέψει την προσοχή 

του παιδιού σε ένα χαρακτήρα στην οθόνη. Αυτός ο χαρακτήρας εμφανίζεται και 

ρωτάει, «Μπορείς να με βρεις;» ή «Μπορείς να παίξεις μαζί μου;». Το παιδί τότε 

πατάει την εικόνα του χαρακτήρα αυτού. Όσο το παιδί απαντάει σωστά, στην 

οθόνη εμφανίζονται πιο πολύπλοκες σκηνές και περισσότερα αντικείμενα. Εάν το 

παιδί πατήσει ένα αντικείμενο αντί του χαρακτήρα η εφαρμογή απλώς ονομάζει 

το αντικείμενο που πάτησε το παιδί π.χ. «Μπάλα». Δεν υπάρχει τίποτα 

αποθαρρυντικό στην εφαρμογή σε μια λάθος απάντηση . Επαναλαμβανόμενο 

πάτημα δεν θα οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενο ήχο από το παιχνίδι, έτσι εάν το 

παιδί πατάει επανειλημμένα την μπάλα δεν θα έχουμε ως αποτέλεσμα ''Μπάλα- 

μπάλα- μπάλα'' το οποίο μπορεί να αποσυντονίσει τα παιδί και να αποσπαστεί η 

προσοχή του, με αποτέλεσμα να χαθεί ο σκοπός του παιχνιδιού, καθώς και να 

γίνει πολύ ενοχλητικό για τους γονείς. Όταν τα παιδιά πατάνε σωστά τον 

χαρακτήρα παίρνουν ένα σήμα επιτεύγματος. Μετά από πέντε επιτυχημένες 

απαντήσεις ανταμείβονται με ένα σύντομο animation. Οι γονείς μπορούν να 

επιλέξουν ποιο θα είναι αυτό το animation μεταξύ κάποιων διαθέσιμων. Η 

εφαρμογή find me είναι μια από τις πολλές που δημιουργήθηκαν για παιδιά που 

πάσχουν από αυτισμό. 

 

EASe Funhouse 
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Εικόνα 4: Ease Funhouse 

Ο παίκτης ελέγχει ένα μικροσκοπικό τρακτέρ-παιχνίδι σε μία σειρά από 

περιβάλλοντα-επίπεδα. Τα αντικείμενα σε αυτά τα περιβάλλοντα είναι τεράστια, 

δίνοντας την αίσθηση στον παίκτη ότι είναι πολύ μικροσκοπικός σε έναν τεράστιο 

χώρο. Το παιχνίδι έχει έξι δωμάτια, κάθε ένα από τα οποία έχει έναν διαφορετικό 

χαρακτήρα και διαφορετικές προκλήσεις. Η ανακάλυψη κάθε περιβάλλοντος 

αποκαλύπτει μία ποικιλία θεραπευτικών «θησαυρών» όπως κάρτες, οι οποίες 

μαθαίνουν στα παιδιά διάφορες λέξεις και έννοιες, όπως αυτή του χρώματος, της 

ποσότητας και των εκφράσεων του προσώπου. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να 

ενισχύσει τη συγκέντρωση του παιχνιδιού και ταυτοχρόνως να το ενθαρρύνει να 

συμμετάσχει ενεργά στην ίδια του την θεραπεία. 

 

2.11. Έλληνας επιστήμονας δίνει ελπίδα στα παιδιά με αυτισμό 

Παράθυρο ελπίδας για τα παιδιά με αυτισμό δίνει ο Έλληνας επιστήμονας Δρ. 

Θεοχάρης Θεοχαρίδης. Μελέτες του ίδιου στην Αμερική και συναδέλφων του στο 

Αττικό Νοσοκομείο έδειξαν ότι η χορήγηση διατροφικού συμπληρώματος 

λουτεολίνης βελτιώνει σημαντικά τη βλεμματική επαφή και την κοινωνικότητα των 

αυτιστικών. Ειδικότερα, ο Δρ. Θεοχάρης Θεοχαρίδης, που είναι καθηγητής και 

διευθυντής του Εργαστηρίου Μοριακής Ανοσοφαρμακολογίας και Ανακάλυψης 
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Φαρμάκων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Tufts της Βοστώνης, βρέθηκε 

στην Αθήνα όπου μίλησε εκδήλωση με θέμα «Αυτισμός – Άμεση ανάγκη 

πληροφόρησης και αντιμετώπισης». Ο αυτισμός, σύμφωνα με το δρα. 

Θεοχαρίδη, δεν είναι ψυχιατρική ασθένεια, όπως θεωρείται. «Είναι μια  

αυτοκαταστροφή που συμβαίνει στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης ή πολύ νωρίς, μετά τη γέννηση του παιδιού. Και αυτό είναι σχεδόν 

σίγουρο, επειδή γύρω στο 60% των παιδιών έχουν αντισώματα κατά του δικού 

τους εγκεφάλου», δήλωσε ο επιστήμονας. 

Στην Αμερική, ο Δρ. Θεοχαρίδης έχει την πατέντα χρήσης ουσιών, όπως για 

παράδειγμα της λουτεολίνης, για την καταπολέμηση της φλεγμονής στον 

εγκέφαλο. Στην εκδήλωση, ο καθηγητής ανέφερε ότι ο αυτισμός, που εξελίσσεται 

σε επιδημία (1 στα 50 παιδιά σε Μ. Βρετανία και ΗΠΑ είναι αυτιστικό) δεν 

αντιμετωπίζεται φαρμακευτικά, αφού πρόκειται για αυτοάνοσο νόσημα. Ωστόσο, 

στις δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ξεκαθάρισε ότι οι εργαστηριακές μελέτες του, 

διάρκειας δύο ετών, έδειξαν ότι η λουτεολίνη σε καθαρή μορφή αναστέλλει ένα 

είδος λευκών αιμοσφαιρίων (μαστοκύτταρα) από το να προκαλούν φλεγμονή. 

Έτσι, προχώρησε στη δημιουργία συμπληρώματος διατροφής με βάση αυτή την 

ουσία και το πυρηνέλαιο, για άτομα με αυτισμό. 

Σύμφωνα με δύο μελέτες που πραγματοποιήθηκαν, η μία στην Αμερική και η 

άλλη στο Αττικό Νοσοκομείο, από τους κ.κ. Φρανσή και Τάλλιου και στις οποίες 

συμμετείχαν παιδιά ηλικίας περίπου 3 ετών, διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τα 

λεγόμενα του Έλληνα επιστήμονα, ότι «η βελτίωση που ήταν στατιστικά 

σημαντική και στις δύο μελέτες ήταν η βλεμματική επαφή και η κοινωνικότητα 

αυτών των παιδιών», γεγονός που είναι πολύ ελπιδοφόρο. 

 

3. Flash  

 

3.1. Εισαγωγή στο Flash  

Το πρόγραμμα Flash είναι μια πλατφόρμα πολυμέσων που αναπτύχθηκε το 

1996 από την Macromedia και σήμερα αναπτύσσεται και διανέμεται από την 
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Adobe Systems. Το Flash έφερε επανάσταση στο χώρο του διαδικτύου. 

Αποτελεί, μέχρι και σήμερα, ένα ισχυρό παγκόσμιο εργαλείο συγγραφής για την 

γρήγορη και εύκολη δημιουργία κινούμενων εφέ υψηλής ποιότητας (ακόμα και 

ολοκληρωμένες παρουσιάσεις κινούμενων σχεδίων) και ελκυστικών 

διαδραστικών εμπειριών. Με το Flash η εταιρία Adobe συνδύασε πολλές ισχυρές 

ιδέες και τεχνολογίες σ’ ένα και μόνο πρόγραμμα, το οποίο δίνει στους χρήστες 

τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ολοκληρωμένες παρουσιάσεις πολυμέσων και 

να τις δημοσιεύσουν στο Web. Γενικότερα είναι ένα κορυφαίο πρόγραμμα 

δημιουργίας και επεξεργασίας διανυσματικών γραφικών (αυτό σημαίνει ότι τα 

γραφικά μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιοδήποτε μέγεθος χωρίς να χάσουν 

σε σαφήνεια και ποιότητα), κινούμενων εικόνων για χρήση στο διαδίκτυο και 

πολυμεσικών εφαρμογών υψηλού επιπέδου.  

Το Flash συνδυάζει πολλές ισχυρές ιδέες και τεχνολογίες και αυτό μας δίνει την 

δυνατότητα να δημιουργήσουμε ολοκληρωμένες παρουσιάσεις πολυμέσων, 

δηλαδή παρουσιάσεις που θα μπορούν να περιέχουν εικόνες, βίντεο, ήχο, κίνηση 

και ειδικά εφέ και θα μπορούν να δημοσιευτούν στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιείται 

συχνά για την δημιουργία διαφημίσεων και διάφορων άλλων συστατικών 

στοιχείων μιας ιστοσελίδας. Επίσης, χρησιμοποιείται για την δημιουργία 

περιεχομένου για διαδικτυακές εφαρμογές, παιχνίδια και ταινίες. Βασικό 

χαρακτηριστικό του είναι ότι μπορεί να ενσωματώσει βίντεο σε ιστοσελίδες. 

Μπορεί να διαχειριστεί διανυσματικά (vector) και raster γραφικά και να 

υποστηρίξει την αμφίδρομη ροή ήχου και βίντεο. Πολλά προϊόντα λογισμικού, 

συστήματα και διάφορες συσκευές μπορούν να δημιουργήσουν ή και να 

απεικονίσουν Flash περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου και του Adobe Flash 

Player, το οποίο είναι διαθέσιμο στα πιο κοινά προγράμματα περιήγησης ιστού, 

σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές και φορητές συσκευές που 

χρησιμοποιούν το Flash Lite. Το Adobe Flash Player υποστηρίζεται από 

διάφορες συσκευές και συστήματα όπως Windows, Mac OS 9/X, Linux, Solaris, 

HP-UX, Android, OS/2, QNX, Symbian, Palm OS, BeOS και IRIX. Επίσημα, το 

Adobe Flash, υποστηρίζεται μόνο από 32-bit πλατφόρμες, αν και για 64- bit 

υποστήριξη έχει εκδοθεί μια πειραματική πλατφόρμα για Windows, Linux και Mac 
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OS που η επίσημη έκδοση αναμένεται μαζί με μια σημαντική επερχόμενη έκδοση 

του Adobe Flash Player.  

Σε κάθε νέα γενιά του Flash, προστίθενται χαρακτηριστικά και λειτουργίες που 

επεκτείνουν τις δυνατότητές του, ως μηχανή δημιουργίας κινούμενων εικόνων και 

αλληλεπιδραστικών στοιχείων, διατηρώντας όμως τα εύχρηστα σχεδιαστικά 

εργαλεία του και τις λειτουργίες που βοηθούν τον χρήστη στη δημιουργία 

κινούμενων εικόνων και σεναρίων. Τέλος, στις τελευταίες εκδόσεις του Flash, τα 

εργαλεία είναι πολύ ισχυρότερα και πλουσιότερα σε χαρακτηριστικά.  

Τα αρχεία που δημιουργούνται με το Flash αποκαλούνται ταινίες (movies) και 

έχουν την επέκταση .fla, ενώ τα εκτελέσιμα αρχεία του Flash, αυτά δηλαδή που 

θα εμφανιστούν ενσωματωμένα σε μια ιστοσελίδα στο Internet ή θα μπορούν να 

τρέξουν σαν αυτόνομες εφαρμογές, έχουν την επέκταση .swf (Shockwave Flash).  

 Αν και το Flash έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βοηθά τους αρχάριους να 

δημιουργούν απλά κινούμενα γραφικά, οποιοσδήποτε είναι εξοικειωμένος με την 

τεχνολογία των κινούμενων εικονικών μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία του 

Flash για να δημιουργήσει ιδιαίτερα περίπλοκες κινούμενες εικόνες. 

Επιπρόσθετα, το Flash μπορεί να παίρνει εισόδους από το ποντίκι, το 

πληκτρολόγιο, το μικρόφωνο αλλά και από camera.  

 Η γλώσσα σεναρίων (scripting language) του Flash, που ονομάζεται 

ActionScript, είναι τόσο απλή στη χρήση, ώστε να μπορούν οι αρχάριοι να 

προσθέτουν εύκολα απλά χειριστήρια αλληλεπίδρασης και τόσο ισχυρή, ώστε να 

μπορούν οι έμπειροι δημιουργοί σεναρίων να δημιουργούν αλληλεπιδραστικά 

στοιχεία υψηλού επιπέδου.  

Τα διάφορα πολυμέσα που παράγονται από το Adobe Flash μπορούν να 

εμφανιστούν σε πολλαπλά συστήματα υπολογιστών και συσκευές που 

χρησιμοποιούν το Adobe Flash Player. Επίσης, για κινητά τηλέφωνα και μερικές 

άλλες ηλεκτρονικές συσκευές τα πολυμέσα εμφανίζονται με τη χρήση του Flash 

Lite.  
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Το Flash ικανοποιεί την ανάγκη των σχεδιαστών για περισσότερα γραφικά και 

μεγαλύτερο έλεγχο αυτών των γραφικών παρέχοντας έναν τρόπο για τη 

μετάδοση διανυσματικών εικόνων (vector images) μέσω του Ιστού. Η χρήση 

διανυσματικών εικόνων, από την άλλη επιτρέπει την αλλαγή της κλίμακας 

(scaling) των εικόνων χωρίς απώλειες.  

Οι δυνατότητες δημιουργίας κινούμενων εικόνων του Flash δεν περιορίζονται 

μόνο σε χαρακτήρες κινούμενων σχεδίων. Οι κινούμενές του εικόνες, 

περιλαμβάνουν και στοιχεία πλοήγησης, όπως κουμπιά και μενού.  

Είναι δυνατή επίσης η δημιουργία αυτόνομων προβολών και η διανομή τους 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε δίσκους, καθώς και η εξαγωγή 

δημιουργιών του Flash σε άλλες μορφές για παράδειγμα βίντεο, σε ταινίες Quick 

Time ή της μορφής *.AVI των Windows.  

 

3.2. Flash Animation  

Το Flash animation ή Flash cartoon, είναι μια ταινία κινουμένων σχεδίων, η οποία 

δημιουργείται συνήθως με το Adobe Flash ή κάποιο άλλο παρόμοιο λογισμικό και 

είναι της μορφής .swf. Με τον όρο Flash animation δεν αναφερόμαστε μόνο στον 

τύπο του αρχείου αλλά αναφερόμαστε και σε ένα συγκεκριμένο είδος κίνησης και 

σε ένα οπτικό στυλ, που από μερικούς ειδικούς θεωρείται πολύ απλοϊκό έως 

άξεστο. Όμως, παρά τις κριτικές, το Flash animation διαπρέπει, αφού 

χρησιμοποιείται για πάρα πολλές τηλεοπτικές σειρές και αναρίθμητες τηλεοπτικές 

διαφημίσεις.  

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 οι χρήστες του διαδικτύου δεν είχαν την 

πολυτέλεια των υψηλών ταχυτήτων που έχουμε στις μέρες μας. Έτσι οι 

σχεδιαστές των Flash animation χρησιμοποιούσαν τεχνικές όπως το limited 

animation, όπου είναι μια διαδικασία για την παραγωγή κινουμένων σχεδίων 

όπου δεν σχεδιάζεται κάθε φορά όλο το frame αλλά επαναχρησιμοποιούνται 

κομμάτια από άλλα frames, ή το cutout animation, όπου είναι μια τεχνική για την 

παραγωγή animation με τη χρήση επίπεδων χαρακτήρων και φόντου από χαρτί 

κυρίως και φωτογραφίες, για να δημιουργήσουν τα κινούμενα σχέδια τα οποία θα 
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εμφανίζονταν στο διαδίκτυο μειώνοντας έτσι τις ανάγκες τους σε bandwidth, 

προσφέροντας όμως ήχο και animation.  

Με αυτόν τρόπο, ξεκίνησε και η δημιουργία διαφόρων σειρών κινουμένων 

σχεδίων, των οποίων η διανομή και προβολή γίνεται αποκλειστικά στο διαδίκτυο. 

Τα κινούμενα αυτά σχέδια ονομάζονται πλέον Internet online cartoons. 

 

Εικόνα 5:Animation που δημιουργήθηκε με Flash 

H δημιουργία Flash animation είναι αρκετά εύκολη και φθηνότερη σε σύγκριση με 

τις παραδοσιακές τεχνικές δημιουργίας animation, χρειάζεται λιγότερο χρόνο και 

η δεξιότητα για την δημιουργία αυτών των κινουμένων σχεδίων εξαρτάται από 

την πολυπλοκότητα του animation που θέλει να δημιουργήσει ο χρήστης του 

συγκεκριμένου λογισμικού. Πλέον το Flash χρησιμοποιείται για την δημιουργία 

κινουμένων σχεδίων και από μεγάλες εταιρείες παραγωγής animation όπως η 

Disney αφού παρέχει στους σχεδιαστές πολλές ευκολίες ως λογισμικό όπως την 

δυνατότητα να οργανώσουν καλύτερα το υλικό τους (χαρακτήρες, σκηνές).  

 

3.3. Ιστοσελίδες Flash  

Με τη χρήση του εργαλείου Flash μας παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης Flash 

ιστοσελίδων. Οι Flash ιστοσελίδες αποτελούν μια καινούργια πρόταση 

κατασκευής ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, που ενσωματώνουν τους πιο 

σύγχρονους και εντυπωσιακούς όρους παρουσίασης. Η flash τεχνολογία 
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εισβάλλει σε κάθε συμβατική ιστοσελίδα (html), εμπλουτίζοντας μεμονωμένα 

τμήματά τους με εντυπωσιακά οπτικά εφέ, video και κίνηση. Αντίθετα με τις flash 

μεμονωμένες περιοχές των συμβατικών ιστοσελίδων, οι flash ιστοσελίδες είναι 

εξ’ ολοκλήρου υλοποιημένες με αυτή την τεχνολογία. Δηλαδή η flash τεχνολογία 

εκτείνεται σε ολόκληρη την ιστοσελίδα και την ελέγχει αποκλειστικά.  

Μια flash ιστοσελίδα θωρείται ότι πλεονεκτεί κατασκευαστικά, από μια συμβατική 

ιστοσελίδα, σε όλα τα σημεία που παρουσιάζουν αδυναμίες οι συμβατικές 

ιστοσελίδες.  

Τα σημαντικότερα σημεία που υπερέχουν λοιπόν είναι τα πιο κάτω:  

 τα animated graphics (κινούμενα οπτικά εφέ) σε όλο το σώμα τους – η 

flash τεχνολογία είναι πρωτοπόρα στα animated graphics στο διαδίκτυο. 

Μια flash ιστοσελίδα είναι σε θέση, όχι μόνο να εντυπωσιάσει αλλά και να 

διαμορφώσει κατάλληλες συνθήκες ώστε να απορροφηθεί άριστα το 

μήνυμα που θέλει να περάσει στους επισκέπτες, έτσι ώστε να απαιτούνται 

λιγότερα κείμενα και περιγραφές.  

 αξιόπιστη εμφάνιση σε οποιοδήποτε browser, λειτουργικό σύστημα ή 

τερματικό – δεδομένου ότι μια flash ιστοσελίδα εκτελείται, όχι μόνο από 

τον browser, αλλά και από ένα επιπρόσθετο πρόγραμμα μέσα στον 

browser, το flash component.  

 ελευθερία χρήσης εντυπωσιακών γραμματοσειρών – δεν απαιτείται να 

περιέχεται στο τερματικό του επισκέπτη. Μπορεί να ξεμονταριστεί και να 

αναδιαμορφωθεί, χωρίς να χάνεται η καθαρότητα τους (επειδή παραμένει 

vector). Κείμενα και τίτλοι μπορούν να στραφούν ελεύθερα πλάγια ή 

κάθετα ή ακόμα και να παραμορφωθούν κατά βούληση.  

 διανυσματικά γραφικά (vectors) για την άριστη απόδοση των σχημάτων 

της ιστοσελίδας – τα vector graphics έχουν σαφέστατο πλεονέκτημα, τόσο 

στο μέγεθος του αρχείου που απαιτούν, όσο και στην ποιότητα της 

παραγόμενης εικόνας  

 ευελιξία και ταχύτητα φόρτωσης,  

 ένα πλήρες και ενσωματωμένο δημιουργικό περιβάλλον γραφικών.  
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Γενικά όμως δεν είναι και το πιο εύκολο να διαχειριστείς μια Flash ιστοσελίδα. Η 

δημιουργία της έχει τα θετικά αλλά και τα αρνητικά της.  

Θετικά:  

 Πολλές φορές οι προγραμματιστές ιστοσελίδων έχουν πρόβλημα με την 

συνέπεια που έχει η ιστοσελίδα τους σε διάφορους πλοηγητές. Με την 

δημιουργία μιας ιστοσελίδας με το Flash το πρόβλημα αυτό εξαλείφεται, 

λόγω του γεγονότος ότι όλοι οι πλοηγητές είναι συμβατοί με την χρήση του 

Flash Player Plug in.  

 Στις τελευταίες του εκδόσεις προσφέρει στο χρήστη του λογισμικού την 

δυνατότητα να δουλέψει με 3D. Συγκεκριμένα, επιτρέπει στο χρήστη να 

μετακινεί αντικείμενα σε τρισδιάστατο χώρο. Υπάρχουν βιβλιοθήκες οι 

οποίες βοηθούν το προγραμματιστή να δημιουργήσει εκπληκτικά 3D 

γραφικά.  

 Με το Flash δεν είναι καθόλου δύσκολο να έχεις πρόσβαση στην κάμερα 

και το μικρόφωνο του υπολογιστή. Ίσως μάλιστα με το Flash να είναι η 

ευκολότερη πρόσβαση από οποιαδήποτε άλλο λογισμικό ανάπτυξης 

ιστοσελίδων.  

 

Αρνητικά:  

 Αν και μια εκπληκτική τεχνολογία το Flash είναι ένας εφιάλτης για τους 

ειδικούς του SEO1. Και ο λόγος είναι αρκετά απλός. Οι μηχανές 

αναζήτησης δεν μπορούν να εισχωρήσουν, τουλάχιστον όχι εύκολα, στο 

περιεχόμενο των Flash αρχείων. Αυτό γίνεται γιατί οι ταινίες Flash είναι 

πολύ πολύπλοκες για να τις καταλάβουν οι αράχνες. Έχουν γίνει 

προσπάθειες για να επιλυθεί το πρόβλημα αυτό αλλά δεν είναι πλήρως 

επιτυχείς.  

 Για την δημιουργία μιας Flash ιστοσελίδας υπάρχουν πολλές δυσκολίες. 

Χρειάζεται αρκετός χρόνος για τον προγραμματισμό αφού χρειάζεται 
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κώδικας για τα πάντα. Πρέπει να προγραμματιστούν τα δυναμικά γραφικά, 

το σχέδιο, να διατηρείς τα πάντα στη θέση τους και άλλα πολλά.  

  

3.4. Παιχνίδια Flash  

Τα Flash παιχνίδια είναι διαδραστικά μέσα, που δημιουργήθηκαν για online και 

κινητές εφαρμογές, με το λογισμικό Flash. Για την δημιουργία αυτών των 

παιχνιδιών, οι προγραμματιστές κάνουν χρήση κώδικα με την γλώσσα Action 

Script. Με τις νέες εκδόσεις της γλώσσας αυτής μπορεί ο προγραμματιστής να 

δημιουργήσει πολύπλοκα παιχνίδια για το διαδίκτυο. Τα Flash παιχνίδια είναι 

παιχνίδια με δράση, περιπέτεια, με προσομοιώσεις, με δισδιάστατες και 

τρισδιάστατες μορφές. Ο προγραμματιστής έχει την δυνατότητα να κάνει 

πάμπολλες εφαρμογές όλων των ειδών να έχουν ήχο, video και γραφικά.  

 

 

                                                         Εικόνα 6: Τυπικό παράδειγμα παιχνιδιού σε Flash 

Αν και υπάρχουν πάρα πολλές γλώσσες προγραμματισμού, οι προγραμματιστές 

προτιμούν να χρησιμοποιούν το Flash για την δημιουργία των παιχνιδιών τους. 

Χρησιμοποιώντας άλλες γλώσσες προγραμματισμού τα γραφικά, τα βίντεο και οι 

ήχοι συνδυάζονται για την δημιουργία μεγάλων αρχείων. Λόγω του μεγάλου 
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όγκου των αρχείων αυτών, απαιτείται τα αρχεία αυτά να αποθηκευτούν σε CD τα 

οποία θα διανεμηθούν στη συνέχεια στους χρήστες, ώστε να κάνουν 

εγκατάσταση του παιχνιδιού στους υπολογιστές τους. Με το Flash, αποφεύγονται 

όλα αυτά ,αφού λόγω του Flash plug in στους πλοηγητές επιτρέπεται στα 

προγράμματα αυτά να τρέχουν στον πλοηγό χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση 

του παιχνιδιού ή οτιδήποτε άλλο από την πλευρά του χρήστη. Επίσης, 

σημαντικός παράγοντας για την καθιέρωση του Flash ως το κύριο λογισμικό, για 

την ανάπτυξη παιχνιδιών, τα οποία παίζονται στο διαδίκτυο, είναι και το γεγονός 

ότι μπορούσαν οι εφαρμογές του να τρέξουν με πολύ χαμηλές ταχύτητες Internet 

δίνοντας πάντα αρκετά καλή ποιότητα ήχου και εικόνας.  

Τα παιχνίδια Flash, στις μέρες μας, μιμούνται περισσότερο τα παιχνίδια που 

κυκλοφορούσαν για τις διάφορες κονσόλες κατά την δεκαετία του ‘80. Υπάρχουν 

πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία είναι κλώνοι παλιών γνωστών παιχνιδιών, όπως 

το Super Mario, το Pac Man και το Tetris.  

 

 

Εικόνα 7: Παιχνίδι Flash 
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Επιπρόσθετα, τα παιχνίδια που δημιουργούνται με Flash έχουν μεγάλη επιτυχία 

σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook. Παραδείγματα τέτοιων 

παιχνιδιών είναι το Farmville και το My Empire.   

 

                                                                                    Εικόνα 8: Παιχνίδι Flash 

Αυτή την εποχή, που όλο και περισσότεροι καταναλωτές ξοδεύουν περισσότερο 

χρόνο στο διαδίκτυο και στα κινητά περιφερειακά τους, τα παιχνίδια Flash είναι 

εύκολα προσβάσιμα, εθιστικά και φθηνά. Πολλά από τα παιχνίδια αυτά είναι 

διαθέσιμα για δωρεάν λήψη. 

 

3.5. Οι Εκδόσεις του Flash  

 FutureSplash Animator: Kυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1996. Αποτελεί την 

αρχική έκδοση του Flash με τα βασικά εργαλεία επεξεργασίας και ένα 

χρονοδιάγραμμα.  

 

 Macromedia Flash : Kυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 1996. Μια νέα 

επανέκδοση του FutureSplash Animator ονομαζόμενη πλέον ως 

Macromedia.  

 

 Macromedia Flash : Κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1997 μαζί με το Flash 

Player 2. Περιλαμβάνονται στην έκδοση αυτή νέα χαρακτηριστικά όπως 

και η βιβλιοθήκη αντικειμένων 
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 Macromedia Flash 3 κυκλοφόρησε το Μάιο του 1998 μαζί με το Flash 

Player 3. Περιλαμβάνονται νέα χαρακτηριστικά όπως το στοιχείο movie 

clip, η  

 

 Macromedia Flash 4: Κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1999 μαζί με το Flash 

Player 4. Περιλαμβάνονται νέα χαρακτηριστικά, όπως οι εσωτερικές 

μεταβλητές, ένα πεδίο εισαγωγής, προηγμένη ActionScript και MP3 

streaming.  

Macromedia Flash 5: Κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2000 μαζί με το 

Flash Player 5. Περιλαμβάνονται νέα χαρακτηριστικά όπως η ActionScript 

1.0 (βασιζόμενο στο ECMAScript γεγονός που το καθιστά παρόμοιο με 

την σύνταξη της JavaScript), υποστήριξη XML και HTML μορφοποίηση 

κειμένου που προστίθεται για το δυναμικό κείμενο.  

 

 Macromedia Flash MX (6): Κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2002 μαζί με το 

Flash Player 6. Περιλαμβάνονται νέα χαρακτηριστικά όπως το video codec 

(Sorenson Spark), Unicode, συμπίεση, v1 UI συνιστώσες και ένα 

ActionScript vector drawing API. 

 

 Macromedia Flash MX 2004 (7): Κυκλοφόρησε το Σεπτέμβρη του 2003 

μαζί με το Flash Player 7. Περιλαμβάνονται νέα χαρακτηριστικά όπως η 

ActionScript 2.0, συμπεριφορές, στρώματα επεκτασιμότητας (JSAPI), 

alias υποστήριξη κειμένου, timeline εφέ.  

 

 Macromedia Flash MX Professional 2004: κυκλοφόρησε το Σεπτέμβρη του 

2003 και περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του Flash MX 2004 και 

επιπλέων οθόνες, ολοκλήρωση Web υπηρεσιών, οδηγό εισαγωγής βίντεο, 

συστατικά Media Playback με ενσωμάτωση MP3 και FLV player σε SWF 

αρχεία, συστατικά Data (DataSet, XML Connector, 
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WebServicesConnector, XUpdateResolver κ.τ.λ.) και δεσμευτικά δεδομένα 

APIs, σχεδιαστικό πάνελ, v2 UI συστατικά και βιβλιοθήκη Transition class. 

 

 Macromedia Flash 8:  

 

 Macromedia Flash basic 8: Κυκλοφόρησε το Σεπτέμβρη του 2005 μαζί με 

το Flash Player 8. Μια έκδοση του Flash χωρίς πλούσια χαρακτηριστικά, 

μόνο με συγγραφικά εργαλεία τα οποία απευθύνονται σε νέους χρήστες 

περιλαμβάνοντας βασικά σχέδια, δυναμικά σχέδια και διαδραστικότητα. Η 

παρούσα έκδοση έχει περιορισμένη υποστήριξη βίντεο, προηγμένα 

γραφικά και εφέ. 

 

 Macromedia Flash Professional 8 κυκλοφόρησε το Σεπτέμβρη του 2005 

μαζί με το Flash Player 8.Τα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά 

επικεντρώθηκαν στην εκφραστικότητα, την ποιότητα, τα βίντεο, και στη 

δημιουργία mobile εφαρμογών. Τα νέα χαρακτηριστικά συμπεριλάμβαναν 

φίλτρα διευκολύνοντας τον έλεγχο για κινούμενες εικόνες, λειτουργία 

σχεδίασης με βάση το αντικείμενο, προσωρινή αποθήκευση (caching) των 

bitmap εικόνων του εκτελέσιμου αρχείου, προηγμένη τεχνική anti-aliasing 

για τη «λείανση» των αιχμών σε κείμενο, προηγμένο αυτόνομο 

κωδικοποιητή βίντεο, έναν εισαγωγέα βίντεο, υποστήριξη σημείων 

αναφοράς (cue points) σε FLV αρχεία 

 

 Adobe Flash CS3 Professional (9): Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2007. 

Το Flash  CS3 είναι η πρώτη έκδοση του Flash που κυκλοφορεί υπό το 

όνομα της Adobe. Τα χαρακτηριστικά της CS3 έκδοσης διαθέτουν πλήρη 

υποστήριξη για ActionScript 3.0, η έκδοση αυτή επιτρέπει τη μετατροπή 

σε ActionScript, έχει καλύτερη ενσωμάτωση με άλλα προϊόντα της Adobe, 

όπως το Adobe Photoshop, και επίσης εξασφαλίζει καλύτερη 

συμπεριφορά για διανυσματική σχεδίαση. Μοιάζει όλο και περισσότερο με 

το Adobe Illustrator και το Adobe Fireworks.  
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 Adobe Flash CS4 Professional (10): Κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη του 

2008. Περιέχει αντίστροφη κινηματική (bones), χειρισμό βασικών 3D 

αντικειμένων, αντικείμενα  με βάση την κίνηση (animation), μηχανή 

κειμένου και τις περαιτέρω επεκτάσεις της ActionScript 3.0. Η έκδοση CS4 

επιτρέπει στον προγραμματιστή να δημιουργήσει κινούμενα σχέδια με 

πολλά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που απουσιάζουν από τις 

προηγούμενες εκδόσεις. 

 

 Adobe Flash CS5 Professional (10.1): Κυκλοφόρησε στις 12 Απριλίου του 

2010 και δοκιμαστικά στην αγορά εμφανίστηκε στις 30 Απριλίου του 2010. 

Περιλαμβάνει υποστήριξη για τις iPhone εφαρμογές. Παρ’ όλα αυτά η 

Apple στις 8 Απριλίου του 2010 άλλαξε τους όρους χρήσης για το iPhone, 

ουσιαστικά απαγόρευσε τη χρήση του Flash σε αυτό. Στις 20 Απριλίου του 

2010 η Adobe ανακοίνωσε ότι θα κάνει πρόσθετες επενδύσεις 

στοχεύοντας στα iPhone και iPad. Άλλα χαρακτηριστικά του Flash CS5 

είναι μια νέα μηχανή κειμένου (TLF), περαιτέρω βελτίωση στην 

αντίστροφη κινηματική και στο πάνελ του Code Snippets.  

 

 Adobe Flash Professional CS5.5: Κυκλοφόρησε το 2011 σε δοκιμαστική 

φάση και άγει την βιομηχανία του περιβάλλοντος δημιουργίας για την 

παραγωγή εκφραστικού διαδραστικού περιεχομένου. Δημιουργεί σε βάθος 

εμπειρίες που παρουσιάζονται συνεχώς σε ακροατήρια μπροστά σε 

οθόνες οποιουδήποτε μεγέθους, desktops, smartphones, tablets και 

τηλεοράσεις. Ιδανική έκδοση για σχεδιαστές διαδραστικών αντικειμένων, 

σχεδιαστές γραφικών, σχεδιαστές και δημιουργούς Web εφαρμογών. 

 

 Adobe Flash CS6 Professional : Κυκλοφόρησε το 2012 .Περιλαμβάνει 

υποστήριξη για τη δημοσίευση αρχείων ως HTML5 και τη δημιουργία 

γραφικών στοιχείων 
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 Flash Professional CC: Κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2013, ως μέρος του 

Creative Cloud της Adobe. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν ένα φυσικό 64-bit 

μηχανισμό απόδοσης, μικρές βελτιώσεις στην απόδοση και στις 

επιδιορθώσεις σφαλμάτων, καθώς και την απομάκρυνση των παλαιού 

τύπου χαρακτηριστικών, όπως η υποστήριξη  της ActionScript 2. Ως μέρος 

της σουίτας Creative Cloud, το Flash CC προσφέρει επίσης στους 

χρήστες τη δυνατότητα να συγχρονίσουν τις ρυθμίσεις ή να 

αποθηκεύσουν τα αρχεία σε απευθείας σύνδεση. 

 

3.6. Τα Πλεονεκτήματα της Χρήσης του Flash 

 Τα βασικά πλεονεκτήματα που μας προσφέρει η χρήση του 

προγράμματος του Flash είναι τα εξής: 

 Αποτελεί ένα πολύ εύκολο εργαλείο για την εκμάθησή του, ακόμα και από 

αρχάριους χρήστες. 

 Η ανάπτυξη της κάθε εφαρμογής ξεκινάει από το μηδέν. 

 Περιέχει μεγάλη ποικιλία από έτοιμα σχήματα, στα οποία μπορούμε 

πλήρως να αλλάξουμε διάφορες ιδιότητές τους όπως χρώμα, διαστάσεις, 

γραμμές κ.τ.λ. 

 Μπορούμε να επεξεργαστούμε και να συνθέσουμε σχήματα ελεύθερα. 

 Μας δίνεται η δυνατότητα να προσθέσουμε ήχους διάφορων τύπων. 

 Μας προσφέρει ελευθερία στην δημιουργία και στην επεξεργασία των 

κειμένων. 

 Μπορούμε να δημιουργήσουμε διαφορετικούς τύπους κίνησης 

ανεξάρτητων μεταξύ τους. 

 Παρέχεται ευκολία στη δημιουργία διαδραστικότητας. 

 Δεν τίθεται πρόβλημα συμβατότητας με τα προγράμματα περιήγησης. 

 Έχουμε τον πλήρη έλεγχο στην αναπαραγωγή βίντεο και ήχου. 

 Μας δίνεται η δυνατότητα να προσθέσουμε βίντεο διάφορων τύπων. 

 Έχουμε την δυνατότητα δημιουργίας ελεύθερου σχεδίου και της πλήρους 

παραμετροποίησης του. 
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 Επειδή χρησιμοποιεί διανυσματικά γραφικά, το μέγεθος των αρχείων που 

παράγει είναι αρκετά μικρό. 

 Μπορούμε να μεταβάλλουμε το μέγεθος ενός γραφικού χωρίς καμιά 

απώλεια στην ποιότητά του. 

 Μπορούμε να εξάγουμε την εφαρμογής μας σε διάφορες μορφές (π.χ. 

διαδίκτυο). 

 

3.7. Τα Μειονεκτήματα της Χρήσης του Flash 

 Με την χρήση του προγράμματος Flash υπάρχουν και κάποια 

μειονεκτήματα που είναι τα εξής: 

 Υπάρχουν προβλήματα ασφαλείας, λόγω του ότι δεν προστατεύονται από 

κωδικό πρόσβασης ή δεν κρυπτογραφούνται. 

 Μπορούν να μεταφέρουν εύκολα ιούς κατά την λήψη τους σε έναν 

υπολογιστή. 

 Υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στο χρόνο φόρτωσης μιας Flash 

εφαρμογής. 

 Οι διάφορες κινούμενες εικόνες μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή 

των χρηστών, καθώς και να προκαλέσουν διάφορα σχεδιαστικά 

προβλήματα. 

 



 

50 
 

3.8. Adobe Flash CS6 Professional 

 

Εικόνα 9: Flash Professional CS6 

Το Adobe Flash Professional είναι μια πολυμεσική πλατφόρμα για τη δημιουργία 

κάθε είδους περιεχομένου, όπως σχεδίαση τοποθεσιών Ιστού, σύνθετες 

εφαρμογές Ιστού, εφαρμογές που στοχεύουν στην εκπαίδευση, στην ενημέρωση, 

στις καλές τέχνες, στην ψυχαγωγία αλλά και για τη δημιουργία παιχνιδιών, 

κινούμενων εικόνων και ταινιών. Το λογισμικό αυτό είναι ένα προηγμένο 

περιβάλλον δημιουργίας πλούσιου διαδραστικού περιεχομένου. Στην παρούσα 

εφαρμογή αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες του λογισμικού αυτού για την 

δημιουργία του παιχνιδιού.  

Το Adobe Flash Professional CS6 διαθέτει εργαλεία: σχεδιασμού, διαχείρισης και 

επεξεργασίας γραφικών, εισαγωγής, επεξεργασίας και προβολής κειμένων, 

εικόνων, βίντεο και ήχου, πρόσθεση επαναλαμβανόμενου ή συγχρονισμένου 

ήχου στην ταινία, συνδυασμό βίντεο κλπ. με κινούμενα σχέδια, μετασχηματισμός 

αντικειμένων σε χώρο 3D, χρήση συμβόλου για ελαχιστοποίηση του μεγέθους 

των αρχείων, εφαρμογή χρώματος και διαβάθμισης σε διανυσματικά αντικείμενα, 

χρήση tweens για μετακίνηση ή μετασχηματισμό  αντικειμένων, δημιουργίας και 

προσθήκης κίνησης σε σχέδια, προσομοίωση φυσικής κίνησης χρησιμοποιώντας 

το νέο χαρακτηριστικό αντίστροφης κινηματικής, animation, μετασχηματισμό 

γραφικών, δημιουργία στοιχείων αλληλεπίδρασης με το χρήστη, και εργαλεία 

γραφής κώδικα HTML που είναι απαραίτητος για την εμφάνιση των στοιχείων 
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μιας ιστοσελίδας σε ένα φυλλομετρητή Ιστού (browser). Μπορεί να εντοπίσει, να 

συλλάβει και να διαχειριστεί συμβάντα του χρήστη από συσκευές εισόδου όπως 

το ποντίκι, πληκτρολόγιο, μικρόφωνο και κάμερα. Περιέχει μια ολοκληρωμένη 

αντικειμενοστραφή γλώσσα γραφής σεναρίων με πολύπλοκη διαδραστικότητα, 

την Actionscript για προσθήκη διαδραστικότητας στα αρχεία του Flash. Είναι 

συμβατή με την προδιαγραφή ECMA-262, η οποία αποτελεί τη βάση για τη 

Javascript. Με την Actionscript, το Flash αποτελεί μια εργαλειοθήκη δημιουργίας 

RIAs (Rich Internet Applications – Εμπλουτισμένες Εφαρμογές διαδικτύου), 

όπως π.χ. ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, μια τοποθεσία προβολής βιντεοκλίπ και 

άλλα πολλά.  

 

3.8.1. Βασικά Στοιχεία του Περιβάλλοντος Εργασίας του Adobe Flash CS6 

Το περιβάλλον εργασίας του Adobe Flash CS6 απεικονίζεται στην παρακάτω 

εικόνα και ακολουθούν τα βασικά στοιχεία που το αποτελούν: 

 

Εικόνα 10: Περιβάλλον εργασίας Flash Professional CS6 
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Μενού: Το μενού αποτελείται από μια λίστα εντολών που αποσκοπούν στην 

υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών.  

 

                                                                  Εικόνα 11: Το μενού του Flash 

Εργαλεία: Το Flash διαθέτει ένα αριθμό από εργαλεία με τα οποία μπορεί ο 

χρήστης να δημιουργήσει σχήματα, γραμμές, να αλλάξει χρώματα ή να 

δημιουργήσει κουμπιά.  

Timeline: Στο μέρος αυτό ο χρήστης μπορεί να οργανώσει και να ελέγξει τα 

διάφορα στοιχεία πολυμέσων του project πάνω σε ένα γραμμικό 

χρονοδιάγραμμα. Οι σειρές ονομάζονται layers ενώ οι στήλες frames. Το 

Timeline εμφανίζει την ταινία και παρακολουθεί καρέ-καρέ την αναπαραγωγή της. 

Τα layers είναι υπεύθυνα για διαφορετικά σημεία της ταινίας.  

Σκηνή: Η σκηνή είναι το κομμάτι της ταινίας στο οποίο ο χρήστης μπορεί να 

καθορίσει που θα εμφανίζονται τα διάφορα στοιχεία πολυμέσων. Η σκηνή είναι 

μία τετράγωνη περιοχή κάτω από το Timeline, όπου ο χρήστης μπορεί να 

τοποθετήσει γραφικό περιεχόμενο συμπεριλαμβανομένου κειμένου, κουμπιών, 

ήχου, φωτογραφιών αλλά και video. Ο χρήστης μπορεί να καθορίσει ο ίδιος τις 

ιδιότητες της σκηνής, όπως για παράδειγμα το μέγεθος και το χρώμα.  

Library: Η βιβλιοθήκη αποτελεί έναν μηχανισμό οργάνωσης της ταινίας και μας 

δίνει την δυνατότητα να αποθηκεύουμε, να διαχειριζόμαστε και να εμφανίζουμε 

σύμβολα που έχουμε δημιουργήσει, καθώς και να εισάγουμε εικόνες, γραφικά, 

αρχεία ήχου και βίντεο στη ταινία μας μέσα από άλλες εφαρμογές. 

Frame: Το καρέ ή πλαίσιο αποτελεί τη μικρότερη μονάδα μεταβολής ενός 

αντικειμένου ή συμβόλου στο διάγραμμα ροής χρόνου μιας ταινίας του Flash. Ο 

όρος προέρχεται από τον κλασσικό κινηματογράφο, όπου το καρέ 

χαρακτηρίζεται από ένα τετράγωνο ( ) και είναι μία από τις διάφορες στατικές 

εικόνες, οι οποίες όταν προβάλλονται διαδοχικά και με την κατάλληλη ταχύτητα 

δίνουν την ψευδαίσθηση της κίνησης. Υπάρχουν τα στατικά καρέ τα οποία 
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διατηρούν και συνεχίζουν την κατάσταση ή ενέργεια των προηγούμενων καρέ, 

και τα καρέ-κλειδιά στα οποία συμβαίνουν οι όποιες αλλαγές, μεταβολές ή 

κινήσεις. Όταν τοποθετούμε ένα αντικείμενο στη σκηνή μπορούμε να ορίσουμε 

σε ποια καρέ θα εμφανίζεται, για πόσο χρόνο καθώς και αν θα αλλάξει σχήμα, 

μέγεθος ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό του. Τα αντικείμενα τοποθετούνται στο 

καρέ που ήταν επιλεγμένο τη στιγμή της δημιουργίας τους. 

KeyFrame: Το καρέ-κλειδί είναι ένα ειδικό καρέ το οποίο επισημαίνει μια αλλαγή 

ή συμβάν στις ιδιότητες ενός αντικειμένου σε σχέση με το προηγούμενο καρέ, 

που έχει σαν αποτέλεσμα κάποια κίνηση. Ό,τι αλλαγές θέλουμε να κάνουμε στα 

αντικείμενα που υπάρχουν στη σκηνή, θα πρέπει να σχεδιαστούν μόνο σε καρέ-

κλειδιά. Μία αλλαγή ή συμβάν μπορεί να είναι στο χρώμα, στο σχήμα ή μια 

αλλαγή στην θέση του αντικειμένου. Σχεδιάζοντας ένα αντικείμενο μπορούμε να 

δημιουργήσουμε όσα καρέ-κλειδιά θέλουμε. Κάνουμε τρέχον ένα καρέ-κλειδί και 

μετακινούμε ή αλλάζουμε τα διάφορα χαρακτηριστικά του αντικειμένου όπως 

μέγεθος, χρώμα γεμίσματος, χρώμα περιγράμματος και οποιοδήποτε άλλο 

χαρακτηριστικό. Το πρώτο καρέ του διαγράμματος ροής χρόνου πρέπει να είναι 

πάντα ένα καρέ-κλειδί. Ένα καρέ-κλειδί χαρακτηρίζεται από μια μαύρη κουκίδα. 

Layer: Τα επίπεδα ή στρώσεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του Flash 

αφού με την βοήθεια τους μπορούμε να διαχωρίσουμε και να οργανώσουμε 

καλύτερα τα περιεχόμενα μιας σκηνής. Τα επίπεδα είναι σχήματα ομαδοποίησης 

και οργάνωσης των αντικειμένων με κατακόρυφη διάταξη, δηλαδή τοποθετούνται 

το ένα πάνω στο άλλο στα οποία λαμβάνει χώρο το animation. Η σειρά με την 

οποία παρουσιάζονται τα επίπεδα καθορίζει και την σειρά διαστρωμάτωσης των 

αντικειμένων που περιέχουν. Μπορούμε να αλλάξουμε την σειρά ενός επιπέδου 

αν το σύρουμε και το μετακινήσουμε όπου επιθυμούμε. Μια σκηνή μπορεί να 

αποτελείται από πολλά επίπεδα στα οποία θα πρέπει να δίνουμε κατάλληλο 

όνομα που να φανερώνει τα περιεχόμενά του ή το ρόλο που θα αναλάβει να 

παίξει στη σκηνή. 
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Εικόνα 12: Διαφορετικά επίπεδα στο Flash 

Symbol:  Ένα σύμβολο είναι ένα αντικείμενο που είτε το δημιουργούμε εμείς στη 

σκηνή είτε το εισάγουμε από μια άλλη εφαρμογή και το οποίο μπορούμε να το 

χρησιμοποιήσουμε πολλές φορές μέσα σε μια ταινία. Για παράδειγμα, μπορούμε 

να σχεδιάσουμε ένα αρχικό αντικείμενο ή να το εισάγουμε σαν εικόνα από ένα 

άλλο πρόγραμμα, να το μετατρέψουμε σε σύμβολο και μετά να χρησιμοποιούμε 

αντίγραφά του, όπου θα αλλάζουμε το μέγεθος ή το χρώμα του ή άλλα 

χαρακτηριστικά του. Τα αντίγραφα ενός συμβόλου ονομάζονται υποδείγματα 

(instances) του συμβόλου. Υπάρχει πάντα ένα πρωτότυπο (master) ενός 

συμβόλου και αυτό βρίσκεται αποθηκευμένο στην βιβλιοθήκη. Η ταινία μας θα 

έχει αποθηκευμένο το αρχικό πρωτότυπο και τις διαφορές που θα υπάρχουν 

από τα αντίγραφα που θα δημιουργούμε. Έτσι δεν θα επιβαρύνεται η ταινία μας 

με πολλά αντικείμενα, αλλά μόνο μ’ ένα και με τις διαφορές του από τα αντίγραφά 

του. Αν κάνουμε κάποια αλλαγή στο πρωτότυπο τότε θα επηρεαστούν όλα τα 

αντίγραφά του, ενώ μπορούμε να κάνουμε όσες αλλαγές θέλουμε στα αντίγραφα 

χωρίς να επηρεαστεί φυσικά καθόλου το πρωτότυπο. Τα σύμβολα που 

δημιουργούμε τοποθετούνται στη βιβλιοθήκη της τρέχουσας ταινίας. Το βασικό 

πλεονέκτημα από τη χρήση των συμβόλων είναι ότι μειώνεται σημαντικά το 

μέγεθος του τελικού παραγόμενου αρχείου ταινίας (.swf) καθώς το Flash δεν 

αποθηκεύει όλα τα αντίγραφα ενός συμβόλου αλλά μόνο τις διαφορές τους από 

το πρωτότυπο σύμβολο. Ένα άλλο πλεονέκτημα από τη χρήση των συμβόλων 

είναι ότι μπορούμε να κάνουμε μαζικές αλλαγές σε πολλά αντικείμενα πολύ 

εύκολα και γρήγορα αντί να κάνουμε τις ίδιες αλλαγές σε κάθε αντικείμενο 

ξεχωριστά. Τα σύμβολα μπορούν να είναι είτε κουμπιά, είτε γραφήματα είτε 

movie clips. 
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3.8.2. Τι έχει αλλάξει στο Flash Professional CS6 

 Η καινούρια έκδοση, αυτού του λογισμικού, διαθέτει τα εξής νέα 

χαρακτηριστικά: 

 Περιεχόμενο προσομοίωσης κινητών για AIR 

 Δυνατότητα επιλογής δικτύου διεπαφής για απομάκρυνση σφαλμάτων 

από το AIR 

 Πακέτο εργαλείων για το CreateJS 

 Εξαγωγή στοιχείων στην οθόνη 

 Υψηλή απόδοση συμπίεσης αρχείων SWF 

 Άμεση λειτουργία δημοσίευσης 

 Υποστήριξη άμεσης λειτουργίας πρόσθετων επιλογών του AIR 

 Εντοπισμός σφαλμάτων iOS μέσω Wi-Fi 

 Υποστήριξη για δεσμευμένο χρόνο εκτέλεσης του AIR 

 Εγγενείς επεκτάσεις για AIR 

 Λήψη τελευταίας έκδοσης του Flash Player μέσω του Flash Pro 

 Εξαγωγή PNG ακολουθίας 

 

4. ActionScript 

Η actionScript είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού η οποία 

δημιουργήθηκε από την Macromedia αλλά τώρα ανήκει στην εταιρεία Adobe. 

Είναι μια γλώσσα η οποία έχει την ίδια σύνταξη αλλά και σημασιολογία με την πιο 

γνωστή ευρέως Javascript και χρησιμοποιείται κυρίως για την ανάπτυξη 

ιστοσελίδων και λογισμικού το οποίο στοχεύει την πλατφόρμα του Adobe Flash 

Player. Η γλώσσα αυτή σχεδιάστηκε αρχικά για τον έλεγχο απλών 2D vector 

animation στο Adobe Flash. Περιοριζόταν αρχικά στην ανάπτυξη animation, 

όμως σιγά σιγά εξελίχτηκε προσφέροντας στους χρήστες της, την δυνατότητα να 

δημιουργήσουν παιχνίδια αλλά και εφαρμογές διαδικτύου με ήχο και βίντεο. Στις 
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μέρες μας η ActionScript μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές που 

υποστηρίζουν βάση δεδομένων και σε περιπτώσεις ρομποτικής. 

Η τελευταία της έκδοση είναι η ActionScript 3.0, η οποία και  χρησιμοποιήθηκε 

για την ανάπτυξη του project. Η έκδοση αυτής της γλώσσας διαφέρει αρκετά από 

τις προηγούμενες εκδόσεις της. Η γλώσσα έχει γραφεί από την αρχή και πλέον 

χρησιμοποιεί διαφορετική βάση κώδικα. Αυτή η βελτιστοποίηση προσφέρει 

δραματική αύξηση της απόδοσης της, μα αυτό συνάμα έχει ως συνέπεια να μην 

μπορεί να γίνει ανάμιξη κώδικα αυτής της έκδοσης με κώδικα παλαιότερης 

έκδοσης. Η εκμάθηση της actionScript 3.0 είναι ίσως δυσκολότερη από ότι είναι 

οι προηγούμενες εκδόσεις. Μερικές από τις βελτιστοποιήσεις που έγιναν είναι: 

 Αναλυτικότερη αναφορά λαθών 

 Βελτιστοποιημένη σύνταξη 

 Βελτιστοποιημένη διαχείριση XML 

 Νέα αρχιτεκτονική γεγονότων 

 Βελτιστοποιημένος αντικειμενοστραφής προγραμματισμός 

 Περισσότερες επιλογές για την διαχείριση ήχων 

 

5. Adobe Photoshop CS6 

Το Adobe Photoshop, ή απλά Photoshop είναι πρόγραμμα επεξεργασίας 

γραφικών που αναπτύχθηκε και δημοσιεύθηκε από την Adobe Systems και έχει 

ηγετική θέση στην σημερινή αγορά εμπορικών προγραμμάτων επεξεργασίας 

εικόνας. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά αυτού του προγράμματος είναι ότι ο 

χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί επίπεδα στην εικόνα που 

επεξεργάζεται. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να προσδώσει σε κάθε αντικείμενο 

ξεχωριστές ιδιότητες και να το επεξεργάζεται ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. 
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Εικόνα 13: Photoshop CS6 

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μια εικόνα γίνεται κατανοητή από έναν 

Η/Υ: σαν ένα καρτεσιανό επίπεδο όπου η κάθε ψηφίδα (x,y) έχει κάποιο χρώμα, 

ή σαν ένα σύνολο από μαθηματικές εξισώσεις που περιγράφουν επιφάνειες και 

γραμμές. Τα πρώτα λέγονται ψηφιογραφικά γραφικά (Bitmap / Raster graphics) 

ενώ τα δεύτερα διανυσματικά (Vector graphics).Αντίστοιχα, υπάρχουν 

προγράμματα που εξειδικεύονται στην επεξεργασία μόνο της μιας, μόνο της 

άλλης ή και των δύο κατηγοριών. Γενικά, οι εικόνες του φυσικού κόσμου που 

περνάμε στον Η/Υ με κάποια συσκευή όπως σαρωτής ή ψηφιακή φωτογραφική 

μηχανή ανήκουν στην κατηγορία των ψηφιογραφικών και τα προγράμματα που 

τις επεξεργάζονται έχουν συνήθως ονόματα που παραπέμπουν σε φωτογραφία 

(Photoshop, Photoimpact κλπ). 

Τα γραφικά, αντίθετα, που δημιουργούνται στον Η/Υ είναι συνήθως διανυσματικά 

και τα προγράμματα επεξεργασίας τους παραπέμπουν σε ζωγραφική (Corel 

Draw, Paint.NET κλπ). Φυσικά, η διάκριση δεν είναι απόλυτη και τα μεν μπορούν 

και χειρίζονται αρχεία των δε και αντιστρόφως. Τέλος, ένας άλλος παράγοντας 

που λαμβάνεται υπόψη είναι η ύπαρξη πολλών μορφών αποθήκευσης που 

διαφέρουν στην ποιότητα, το λόγο συμπίεσης / μέγεθος ή την αποδοχή από τα 

προγράμματα παρουσίασης ή το Ιντερνέτ. Για την δημιουργία κι επεξεργασία των 
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ψηφιογραφικών εικόνων που συμπεριελήφθησαν στην εφαρμογή, κατάλληλο 

πρόγραμμα υπήρξε το Adobe Photoshop CS6 το οποίο περιέχει δύο ομάδες 

εργαλείων, μια για ζωγραφική και μια για επεξεργασία εικόνας. 

Οι ψηφιογραφικές εικόνες αποτελούνται από πολλά χαρτογραφημένα bits ,σαν 

ψηφίδες. Ο συνδυασμός τους δίνει αυτό που βλέπει το μάτι μας. Το μέγεθός τους 

μετριέται σε « τόσα επί (*) τόσα» pixels ενώ η ανάλυση της εικόνας μετριέται σε 

dpi (dots per inch) ,είναι δηλαδή ο αριθμός των εικονοστοιχείων ανά ίντσα. Το 

Photoshop είναι το επικρατέστερο μεταξύ άλλων προγραμμάτων όπως το Corel 

Draw , Adobe Illustrator, που επεξεργάζονται διανυσματικά την εικόνα 

(δημιουργούν και χειρίζονται τις εικόνες σαν μαθηματικά διανύσματα-vectors) , 

επειδή οι ψηφιαγραφικές εικόνες, που μπορεί να επεξεργαστεί και να παράγει, 

έχουν περισσότερες δυνατότητες να υποστούν μετασχηματισμούς και τα 

αντίστοιχα αρχεία καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο αποθήκευσης. 

Το Photoshop δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας φωτορεαλιστικών εικόνων 

προσφέροντας μεγάλο φάσμα χρωμάτων, μεγάλο επίπεδο λεπτομέρειας και 

σκιάσεων, ειδικά εφέ, μεγάλη ποικιλία φίλτρων , δυνατότητα εξαγωγής (save as) 

των εικόνων επιλέγοντας από μία μεγάλη γκάμα τύπων μορφοποίησης, την 

ιδανική για την κάθε περίπτωση. Συγκεκριμένα οι ανάγκες ήταν δημιουργία 

εικόνων τύπου: 

 .jpg: πρόκειται για μια διαδεδομένη μέθοδο συμπίεσης που χρησιμοποιεί 

πολλές  τεχνικές 

 .png: για παραγωγή εικόνων που περιέχουν διαφανείς περιοχές τις οποίες 

και διατηρούν   

 .psd: μορφή αρχείου που διατηρεί όλα τα επίπεδα, μάσκες, κανάλια και τις 

επιλογές που έχουν δημιουργηθεί σε μία εικόνα. 

Τα αρχεία αυτά, επειδή περιέχουν όλες τις πληροφορίες ασυμπίεστα, μπορεί να 

γίνουν αρκετά μεγάλα σε μέγεθος κατά την αποθήκευση τους. Σημαντικό είναι ότι 

υπάρχει και η δυνατότητα εισαγωγής αυτών στη πλατφόρμα στην οποία θα 

ενσωματωθούν (συμβατότητα).  
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Το Photoshop προσφέρει επίσης : 

 Εύκολη πρόσβαση στον πυρήνα της επεξεργαστικής ισχύος: δυνατότητα  

να επιλεχθούν συγκεκριμένα εργαλεία για επεξεργασία μιας εικόνας. Οι 

παλέτες των προσαρμογών και των μασκών καθοδηγούν για το πώς να 

γίνει η εφαρμογή τους με μεγαλύτερη ακρίβεια. 

 Εξαιρετικά δημιουργικά εργαλεία: εφαρμογή ρεαλιστικών ζωγραφικών εφέ 

με τη δυνατότητα ανάμιξης χρωμάτων στον καμβά και δυνατότητα 

δημιουργίας φυσικών πινελιών, δημιουργία έντασης high dynamic range 

(HDR) εικόνες, δυνατότητα κίνησης, αφαίρεσης, τεντώματος 

παραμόρφωσης οποιουδήποτε στοιχείου μιας εικόνας. 

 Προηγμένης τεχνολογίας φωτογραφία: επεξεργασία HDR με μεγαλύτερη 

δύναμη, ακρίβεια, και πιστότητα, μετατροπή έγχρωμων φωτογραφιών σε 

ασπρόμαυρες με νέους τρόπους, χρήση εργαλείων Dodge, Burn και 

Sponge που διατηρούν έξυπνα τις λεπτομέρειες του χρώματος και του 

τόνου. 

 Βιομηχανικό στάνταρντ για την επεξεργασία εικόνων raw: επεξεργασία 

RAW εικόνων με το Camera Raw 6 plug-in, που προσφέρει υποστήριξη 

για περισσότερα από 275 μοντέλα φωτογραφικών μηχανών χωρίς την 

ανάγκη δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας (nondestructive επεξεργασία), 

ώστε να πειραματιζόμαστε χωρίς να καταστρέφεται η αρχική φωτογραφία. 

 Αυτοματοποιημένα εργαλείο σύνθεσης (compositing tools): δημιουργία 

ενιαίας εικόνας από μια σειρά λήψεων που έχουν διαφορετικά σημεία 

εστίασης, δημιουργία χρωματικών παραλλαγών και ελεγχόμενων 

σκιάσεων ομαλά και επέκταση του βάθους πεδίου του φακού που 

χρησιμοποιήθηκε, αυτόματη ευθυγράμμιση των επιπέδων με ακριβείς 

ρυθμίσεις. 

 Ισχυρές επιλογές εκτύπωσης: παραγωγή εκτυπώσεων σε λιγότερο χρόνο, 

με αυτοματοποίηση παραμέτρων, δημιουργία προσωπικών ρυθμίσεων 

μέσω scripting, από ένα λειτουργικό μενού εκτύπωσης. 

 Υποστήριξη ευρείας γκάμας μορφών αρχείων: εισαγωγή και εξαγωγή 

εκατοντάδων μορφών αρχείων εικόνας, συμπεριλαμβανομένων των PSD, 
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AI, PDF, NEF, CRW,TIFF, BMP, Cineon, JPEG, JPEG2000, FXG, 

OpenEXR, PNG και Targa, καθώς και βίντεο αρχείων 

συμπεριλαμβανομένων των 3G, FLC, MOV, AVI, DV Stream, Image 

Sequence, MPEG-4, και FLV. 

 Επεκτασιμότητα: προσαρμογή του Photoshop ανάλογα με τις ανάγκες και 

επέκταση των δυνατοτήτων του με τις προσαρμοζόμενες παλέτες που 

αναπτύσσονται για την υλοποίηση ιδιαίτερων εργασιών, καθώς και το 

Adobe Photoshop Marketplace για την αγορά plugins τρίτων 

κατασκευαστών για το Adobe Photoshop, όπως επίσης και το Adobe 

Community Help για tips και tricks. 

Το Adobe Photoshop είναι το πιο δημοφιλές πρόγραμμα για τη δημιουργία και τη 

μετατροπή εικόνων στο web. Υποστηρίζει τα ακόλουθα χρωματικά μοντέλα : 

RGB, LAB, CMYK, Grayscale, Bitmap και Duotone. Ο χώρος εργασίας 

περιλαμβάνει μενού και μια ποικιλία εργαλείων και παλετών για την προβολή, 

επεξεργασία και προσθήκη στοιχείων στις εικόνες σας. Τελευταία έκδοση του 

προγράμματος είναι Photoshop CS6 που είναι εμπλουτισμένη με πολλά 

καινούρια χαρακτηριστικά και δυνατότητες.  Η συντομογραφία «CS6» σημαίνει 

ότι το προϊόν έχει ενσωματωθεί στην πέμπτη έκδοση του λογισμικού πακέτου 

«Adobe Creative Suite». 

Ο κατάλογος των καινοτομιών περιέχει ένα νέο περιβάλλον εργασίας, αυξημένη 

ταχύτητα, το Adobe Bridge, τα νέα φίλτρα και εργαλεία, CS Live καθώς και την 

εφαρμογή Device Central, επιτρέπει την προεπισκόπηση των προτύπων στις 

δημοφιλείς συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα. Η τελευταία έκδοση του 

Photoshop περιλαμβάνει νέα εργαλεία που χρησιμοποιούν τη μηχανή Content-

Aware: το Content-Aware Patch και το Content-Aware Move. Επίσης, βελτιώσεις 

του Adobe Camera RAW, καθώς και των εργαλείων Adjustment Brush και 

Graduated Filter προσφέρουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο επεξεργασίας 

μιας εικόνας. 
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Αυτή η έκδοση, ωστόσο, για να μπορεί να λειτουργεί σωστά, χρειάζεται επαρκείς: 

χωρητικότητα σκληρού δίσκου, RAM και επεξεργαστή, ως απαιτήσεις 

συστήματος. 

Η προηγούμενη έκδοση το Photoshop CS4 ,η οποία και χρησιμοποιήθηκε, είναι 

το πρώτο 64-bit Photoshop για τους υπολογιστές με Λ/Σ Windows. Παρά το 

γεγονός ότι το πρόγραμμα είχε σχεδιαστεί αρχικά για επεξεργασία εικόνας για 

εκτύπωση σε χαρτί (κατά κύριο λόγο για τυπογραφείο), στις μέρες μας 

χρησιμοποιείται ευρέως και στο web design. Στης προηγούμενες εκδόσεις 

περιελάμβανε ένα ειδικό πρόγραμμα για τον σκοπό αυτό - Adobe Image Ready, 

το οποίο αφαιρέθηκε από την έκδοση του CS3, λόγω ενσωμάτωσης των 

δυνατοτήτων στο Photoshop. 

Το Photoshop έχει στενή σχέση με προγράμματα που χρησιμοποιούνται για 

επεξεργασία αρχείων πολυμέσων, animation και άλλες δημιουργίες. Σε 

συνδυασμό με τα Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe After Effects και 

Adobe Encore DVD, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία 

επαγγελματικών DVD, μη-γραμμικού μοντάζ και ειδικών εφέ όπως "υλικά" για 3D 

και background για την τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το παγκόσμιο ιστό. Το 

βασικό αρχείο του Photoshop είναι PSD. Λόγω της μεγάλης δημοτικότητας του 

Photoshop, το αρχείο αυτό υποστηρίζεται και από άλλες εφαρμογές (που είναι 

και οι βασικοί του ανταγωνιστές στην αγορά) όπως Corel PhotoPaint, Pixel 

image editor, WinImages, GIMP, JASC Paintshop Pro κλπ. Το Photoshop έχει 

κατορθώσει να καθορίζει τις εξελίξεις στον τομέα του, με αποτέλεσμα πολλοί 

ανταγωνιστές του να προσπαθούν να το αντιγράψουν. 

Τα βασικά στοιχεία στο περιβάλλον εργασίας του Photoshop CS6 είναι τα εξής: 

 Μενού επιλογών : Θεματικά οργανωμένοι κατάλογοι επιλογών. 

 Μπάρα εργαλείων (options bar): Ρυθμίσεις που διαμορφώνουν τον τρόπο 

λειτουργίας του επιλεγμένου εργαλείου. 

 Εργαλειοθήκη (tools bar): Η βασική συλλογή εργαλείων του Photoshop. 

 Παράθυρο εικόνας : Το παράθυρο στο οποίο παρουσιάζεται η προς 

επεξεργασία εικόνα. 
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 Παλέτες: Θεματικά οργανωμένες ομάδες χαρακτηριστικών που σχετίζονται 

και συμπληρώνουν τη βασική εργαλειοθήκη. 

 Γραμμή κατάστασης (status bar): Η γνωστή σε κάθε παράθυρο γραμμή, 

με συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον εργασίας του 

Photoshop. 

 

6. Adobe Air: τι είναι και ποιον σκοπό εξυπηρετεί 

Για να μπορέσει η εφαρμογή μας να εκτελεστεί σωστά σε περιβάλλον Android, 

μόνη προϋπόθεση αποτελεί να είναι εγκατεστημένο το Adobe Air.  

Το Adobe Air αποτελεί ένα εκτελέσιμο περιβάλλον, το οποίο έχει αναπτυχθεί από 

την εταιρία Adobe και έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται σε πολλά 

διαφορετικά λειτουργικά συστήματα. Αυτό επιτρέπει στους προγραμματιστές να 

εκμεταλλεύονται τις ήδη υπάρχουσες ικανότητες τους, όσον αφορά την ανάπτυξη 

ιστοσελίδων, τον κώδικα και τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για να 

κατασκευάζουν και να αναπτύσσουν εφαρμογές διαδικτύου πλούσιες σε 

περιεχόμενο. Το Adobe Air ενσωματώνει ένα σύνολο χαρακτηριστικών μέσω των 

οποίων υποστηρίζεται η δημιουργία εφαρμογών με τη χρήση της HTML, της 

JavaScript και του Adobe Flash. Η λέξη AIR είναι τα αρχικά του Adobe Integrated 

runtime. 

Το Air ως μια εκτελέσιμη μηχανή, αποτελεί ουσιαστικά ένα λογισμικό υπολογιστή 

το οποίο χρειάζονται κάποιες άλλες εφαρμογές για να «τρέξουνε» σωστά. 

Μετατρέπει τη γλώσσα στην οποία έχει γραφτεί μία εφαρμογή, σε γλώσσα 

μηχανής, την απλούστερη και χαμηλότερου επιπέδου γλώσσα που γίνεται 

αντιληπτή από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας μίας συσκευής. 

Επιπλέον, η Adobe περιγράφει το Air ως ένα περιβάλλον που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος (cross-operating system 

runtime). Τα διαφορετικά λειτουργικά συστήματα χρησιμοποιούν και διαφορετικές 

γλώσσες. Για παράδειγμα ένα πρόγραμμα που εκτελείται σε Mac OSX δε θα 

δείχνει ίδιο αν εκτελείται σε Windows. Οι εφαρμογές οι οποίες έχουνε αναπτυχθεί 
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με εργαλεία όπως το Flex ή το Flash χρησιμοποιούνε το Air για να εμφανίζουνε 

σωστά το πολυμεσικό τους περιεχόμενο. Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ του Flash 

Player και του Air είναι  ενώ το Flash Player λειτουργεί μέσω του διαδικτύου και 

στο πλαίσιο ενός browser, οι εφαρμογές που βασίζουνε την εκτέλεση τους στο 

Air, δεν χρειάζονται απαραιτήτως έναν φυλλομετρητή για να εκτελεστούνε. 

Οι προγραμματιστές που χρησιμοποιούν το Adobe Flex η το Flash ή 

οποιοδήποτε άλλο εργαλείο ανάπτυξης, μπορούνε να φτιάξουνε εφαρμογές οι 

οποίες να συγχρονίζουν με το περιβάλλον του AIR. Καθώς η HTML, XML και 

JavaScript, όλες υποστηρίζονται από το AIR, αυτοί που αναπτύσσουνε 

εφαρμογές δε χρειάζεται να μάθουνε κάποια τελείως καινούρια γλώσσα 

προγραμματισμού, αλλά αντίθετα μπορούνε να χρησιμοποιήσουν κώδικα που 

τους είναι ήδη οικείος και ταυτοχρόνως, η μετάβαση από την εφαρμογή ενός 

επιτραπέζιου υπολογιστή στο διαδίκτυο ή σε συσκευές Android να γίνει 

απολύτως ομαλά. 

 

7. Εισαγωγή στην εφαρμογή  

Όταν ξεκινήσαμε να συζητάμε την ιδέα της ανάπτυξης μίας εκπαιδευτικής 

εφαρμογής, για την ακρίβεια ενός σοβαρού παιχνιδιού με όλα τα χαρακτηριστικά 

που αυτό περιλαμβάνει, υπήρξανε πολλές ασθένειες με τις οποίες θεωρήσαμε ότι 

θα είχε ενδιαφέρον να ασχοληθούμε. Καταλήξαμε στον παιδικό αυτισμό, 

παρατηρώντας μέσα από ατελείωτο ψάξιμο στο διαδίκτυο, ότι στον χώρο των 

ελληνικών εφαρμογών υπάρχει ένα κενό όσον αφορά τις εφαρμογές που 

απευθύνονται στα συγκεκριμένα παιδιά . 

Η έρευνα που χρειάστηκε να γίνει ήταν τεράστια και χρονοβόρα. Το πρώτο και 

βασικό που έπρεπε να κάνουμε πριν ξεκινήσουμε να αναπτύσσουμε την 

εφαρμογή ήταν μία εκτενής έρευνα αφενός για τις ήδη υπάρχουσες ελληνικές και 

ξένες εφαρμογές και αφετέρου – το σημαντικότερο- για την ασθένεια του 

αυτισμού εν γένει. Για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, 

βασική προϋπόθεση ήταν να καταλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερα για τον 

αυτισμό. Τι ακριβώς είναι; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του; Πώς προκαλείται; 
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Πώς υποβοηθάται; Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του όσον αφορά τα παιδιά; 

Απαντήσεις σε όλα αυτά βρήκαμε τόσο μέσω της αναζήτησης στο διαδίκτυο όσο 

και μετά από συζητήσεις με επιστήμονα παιδοψυχολόγο, η οποία ειδικεύεται 

στην διαχείριση και διδασκαλία παιδιών με αυτισμό και παιδιών με σύνδρομο 

Down. Αυτή μας βοήθησε να αποκτήσουμε μια ακόμη βαθύτερη κατανόηση όσο 

αφορά τον παιδικό αυτισμό και τα χαρακτηριστικά του, έτσι ώστε να μπορέσουμε 

να προσεγγίσουμε το θέμα πιο συνειδητά και ολοκληρωμένα.  

Η αρχική ιδέα αναφερόταν σε ένα σοβαρό παιχνίδι το οποίο θα περιείχε αρκετές 

δοκιμασίες – επιμέρους παιχνίδια. Κάθε ένα από αυτά τα παιχνίδια θα 

εξυπηρετούσε ένα συγκεκριμένο σκοπό, για την ακρίβεια κάποια δεξιότητα ή 

γνώση που θέλουμε να αναπτύξει ή να επεκτείνει το παιδάκι με αυτισμό. Οι 

δραστηριότητες θα έπρεπε να σχεδιαστούν τόσο με γνώμονα τη διασκέδαση του 

παιδιού όσο όμως και την εκπαίδευση/εξάσκηση του, καθώς αυτός είναι και ο 

πρωταρχικός στόχος του παιχνιδιού.  

Το παιχνίδι θα λάμβανε χώρα σε ένα πολυεπίπεδο περιβάλλον, όπου κάθε 

επίπεδο θα αποτελούσε και μία ξεχωριστή δοκιμασία, με τη λογική που 

προαναφέρθηκε. Ωστόσο, κάπου εδώ αντιμετωπίσαμε το πρώτο μας πρόβλημα: 

στην επιλογή του περιβάλλοντος. Τα παιδιά με αυτισμό έχουνε αδυναμία σε 

στερεοτυπικές διαδικασίες και καταστάσεις. Ένα περιβάλλον που θα τους 

φαινόταν αφιλόξενο ή τελείως άγνωστο, θα ήταν ικανό να τα απωθήσει από την 

ενασχόλησή τους με τη συγκεκριμένη εφαρμογή ή ακόμη και να χειροτερέψει την 

κατάσταση τους.  

 

7.1. Περιβάλλον – Περιγραφή Εφαρμογής 

Για αυτούς τους λόγους, η επιλογή του περιβάλλοντος έπρεπε να γίνει πολύ 

προσεκτικά, όπως και – πράγματι- έγινε. Ένα σπίτι θα ήταν το καταλληλότερο και 

φιλικό περιβάλλον που θέλαμε για την εφαρμογή μας. Μέσα στα δωμάτια του 

σπιτιού, το παιδί μπορεί να παίξει με ασφάλεια, νιώθοντας ότι βρίσκεται σε 

γνωστό και οικείο περιβάλλον όπου μπορεί εύκολα να εξοικειωθεί και να νιώσει 

άνετα, έτσι ώστε να επικεντρωθεί, στη συνέχεια, στις δοκιμασίες που έχουμε 

προετοιμάσει.  
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7.1.1. Οθόνη Εισαγωγής 

 

 

Εικόνα 14: Η οθόνη εισαγωγής της εφαρμογής 

Κατά την έναρξη της εφαρμογής και ακριβώς πριν εμφανιστεί η κεντρική οθόνη, ο 

χρήστης βλέπει την οθόνη εισαγωγής. Σε αυτή την οθόνη αναγράφεται με μεγάλα 

γράμματα το όνομα της εφαρμογής, το οποίο και ακούγεται. Στο κέντρο βρίσκεται 

το σπίτι, χωρίς όμως τα δωμάτια, ώστε να μην προδίδει ακριβώς τη μορφή του 

παιχνιδιού, ενώ απαραίτητο στοιχείο αποτελούν οι δύο παιδικοί χαρακτήρες. 

Τοποθετημένοι στο δεξί και αριστερό μέρος του σπιτιού, με τα χέρια υψωμένα 

προδιαθέτουν ευχάριστα το παιδί για αυτό που πρόκειται να επακολουθήσει. Η 

οθόνη εισαγωγής δημιουργήθηκε, έτσι ώστε να γίνεται ομαλά η μετάβαση στη 

βασική εφαρμογή δίνοντας στο χρήστη λίγο χρόνο να προσαρμοστεί πριν 

ξεκινήσει την προσπάθεια να ανακαλύψει τις δοκιμασίες που έχουνε 

δημιουργηθεί για αυτόν.  

 

7.1.2. Αρχική Οθόνη 
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Εικόνα 15: Η κεντρική οθόνη της εφαρμογής με το φόντο της ημέρας 

Η κεντρική οθόνη του παιχνιδιού είναι όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα: 

ένα σπίτι με πέντε δωμάτια τα οποία εμφανίζονται ανοιχτά. Σκοπός είναι να 

προδιαθέσουμε το παιδί για τα παιχνίδια που θα λάβουνε χώρα σε αυτό το σπίτι. 

Ο περιβάλλον χώρος είναι ένας κήπος με έντονα χρώματα, κατάλληλο 

«περίβλημα» για ένα κατά βάση παιδικό παιχνίδι. Στο δεξί μέρος του σπιτιού, 

όπως βλέπουμε την οθόνη, υπάρχει το σπιτάκι του σκύλου, το οποίο με τη σειρά 

του «κρύβει» μέσα του άλλο ένα από τα πολλά επιμέρους παιχνίδια που έχουμε 

αναπτύξει. Σε αυτή την κεντρική οθόνη, έτσι όπως έχει δομηθεί, αυτό που 

θέλουμε να πετύχουμε είναι να νιώσει το παιδί-χρήστης ότι βρίσκεται σε ένα 

φιλικό και προστατευμένο περιβάλλον, ένα σπίτι που κάλλιστα θα μπορούσε να 

είναι το δικό του. Φυσικά, τα έντονα χρώματα χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο 

– και σε όλα τα σημεία της εφαρμογής-, ως μέσο προσέλκυσης της παιδικής 

προσοχής. Όπως άλλωστε είναι ευρέως γνωστό, τα παιδάκια – αλλά και κυρίως 

τα παιδάκια με αυτισμό- έχουνε μια αξιοσημείωτη αδυναμία στα έντονα και 

ζωντανά χρώματα.  

Σε αυτή, λοιπόν, την αρχική οθόνη, το παιδί παίρνει μία πολύ μικρή ιδέα του τι θα 

επακολουθήσει. Αυτό που πρέπει να γίνει σε αυτό το σημείο είναι να πατήσει 

πάνω σε κάποιο από τα πέντε δωμάτια ή πάνω στο σπιτάκι του σκύλου για να 

ξεκινήσει να παίζει. Κάθε δωμάτιο περιλαμβάνει από δύο έως τρεις δοκιμασίες, 
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εκτός από το σπιτάκι του σκύλου που περιλαμβάνει μία δοκιμασία. Σκοπός μας 

ήταν, τα επιμέρους παιχνίδια που δημιουργήσαμε να ταιριάξουνε αρμονικά με 

τους χώρους και να είναι σχετικά με το χώρο στον οποίον τα έχουμε 

τοποθετήσει.  

Παρακάτω, παραθέτουμε συγκεκριμένα τους χώρους του σπιτιού με ανάλυση 

του περιεχομένου κάθε χώρου. Περιγράφονται αναλυτικά οι χώροι με τις 

δοκιμασίες που ο καθένας περιλαμβάνει και που αυτές αποσκοπούνε. 

 

7.1.3. Δωμάτια 

Μπάνιο: 

 

Εικόνα 16: Το μπάνιο του σπιτιού 

Μέσα στο μπάνιο υπάρχουνε δύο παιχνίδια στα οποία ο παίκτης αποκτά 

πρόσβαση πατώντας πάνω στην οδοντόβουρτσα και πάνω στο πλυντήριο. Με 

την επιλογή της οδοντόβουρτσας, γίνεται η μετάβαση σε ένα παιχνίδι το οποίο 

ζητά από τον παίκτη να βουρτσίσει τα βρώμικα δοντάκια που εμφανίζονται. 
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Εικόνα 17: Το παιχνίδι με την οδοντόβουρτσα 

Η δοκιμασία είναι απλή και το μοναδικό στοιχείο που υπάρχει στην οθόνη είναι 

ένα ανοιχτό στόμα, από το οποίο προβάλλονται κιτρινισμένα δόντια. Δίπλα στο 

στόμα, είναι τοποθετημένη μία οδοντόβουρτσα την οποία ο παίκτης παίρνει και 

με απλές κυκλικές κινήσεις προσπαθεί να καθαρίσει τα δόντια. Σταδιακά, τα 

κίτρινα δόντια αρχίζουνε να ασπρίζουνε έως ότου γίνουνε όλα κάτασπρα και το 

παιχνίδι ολοκληρωθεί. Ένα μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη το οποίο υπενθυμίζει 

στο παιδί την σπουδαιότητα της φροντίδας των δοντιών και το συμβουλεύει να τα 

βουρτσίζει σε καθημερινή βάση, δύο φορές τη μέρα από 2-3 λεπτά. Αυτό που 

θέλαμε να πετύχουμε με το συγκεκριμένο παιχνίδι , ήταν να δείξουμε στο παιδί τη 

σημασία της συγκεκριμένης διαδικασίας. Ο αποχρωματισμός των αντιαισθητικών 

κίτρινων δοντιών θεωρήσαμε ότι ήταν μια απλή και κατανοητή αναπαράσταση, 

που περνάει ξεκάθαρα στο παιδί τη σημαντικότητα του βουρτσίσματος των 

δοντιών. 

Πατώντας πάνω στο πλυντήριο μεταβαίνουμε στο παιχνίδι με τα άπλυτα ρούχα.  
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Εικόνα 18: Το παιχνίδι με τα άπλυτα 

Στην οθόνη εμφανίζεται ένα καλάθι από αυτά που βρίσκονται στο μπάνιο και 

χρησιμεύουν στη συλλογή των ρούχων που πρέπει να μπούνε στο πλυντήριο.. 

Το παιδί καλείται να ξεχωρίσει τα βρώμικα από τα καθαρά ρούχα και να τα 

τοποθετήσει μέσα στο καλάθι για τα άπλυτα. Μόνο τα βρώμικα ρούχα μπορούνε 

να μπούνε στο καλάθι, αφού η επιλογή οποιουδήποτε καθαρού ρούχου οδηγεί 

στην επιστροφή του στην αρχική του θέση και στο άκουσμα ενός 

χαρακτηριστικού ήχου σφάλματος. Η έννοια της κατηγοριοποίησης με βάση 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ( εδώ σύμφωνα με το αν το ρούχο είναι βρώμικο ή 

όχι) είναι αυτή που θέλουμε να εξασκηθεί . 

 

Παιδικό Δωμάτιο: 
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Εικόνα 19: Το παιδικό δωμάτιο 

Το παιδικό δωμάτιο αποτελεί ίσως τον πιο οικείο χώρο του σπιτιού για τον 

χρήστη που παίζει. Είναι ένα δωμάτιο γεμάτο χρώμα και παιδικά αντικείμενα , 

ένα μέρος δηλαδή, που ενδείκνυται για παιχνίδια και ανακάλυψη. Τα επιμέρους 

παιχνίδια που έχουνε τοποθετηθεί εδώ είναι δύο. Το πρώτο είναι μια δοκιμασία 

τύπου «Ψάξε και Βρες». Στην οθόνη εμφανίζεται μία λίστα με αντικείμενα τα 

οποία βρίσκονται στον χώρο και ο παίκτης πρέπει να αναγνωρίσει και να βρει. 

 

Εικόνα 20: Το παιχνίδι εύρεσης αντικειμένων 
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Καθώς τα παιδιά με αυτισμό έχουν έλλειψη συγκέντρωσης και ευκολία 

απόσπασης προσοχής, θεωρήσαμε πως αν τα αντικείμενα ακούγονταν ένα ένα 

και έπρεπε να αναγνωρισθούν με μία συγκεκριμένη σειρά , θα μπορούσε ο 

παίκτης να στρεσαριστεί από το φορτωμένο περιβάλλον , με αποτέλεσμα να 

εγκαταλείψει . Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε μια λίστα με όλα τα αντικείμενα, 

που δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να βρει όποιο από αυτά επιθυμεί, με όποια 

σειρά θέλει , μέχρι να ολοκληρωθεί το παιχνίδι . Σε περιπτώσεις που το παιδί δεν 

έχει ικανότητα ανάγνωσης , τα αντικείμενα μπορούν να υπαγορεύονται από τον 

γιατρό ή τον γονέα. Ακόμα όμως , και αν ο χρήστης παίζει μόνος του , κάθε φορά 

που πατάει ένα αντικείμενο που βρίσκεται στη λίστα , εκτός από το animation της 

επιβράβευσης , φροντίσαμε ώστε να ακούγεται και το όνομά του.  

Κάθε φορά που καταφέρνει, λοιπόν, να βρει ένα από τα ζητούμενα πράγματα, 

αυτό διαγράφεται αυτομάτως από τη λίστα και ο μικρός παίκτης επιβραβεύεται με 

ακουστικά και οπτικά εφέ, τα οποία περιγράφονται παρακάτω. Μόλις διαγραφεί 

και το τελευταίο, το παιχνίδι ολοκληρώνεται και έρχεται η τελική επιβράβευση.  

Το δεύτερο παιχνίδι αποκαλύπτεται στον χρήστη πατώντας πάνω στο καβαλέτο 

που βρίσκεται στο δεξί μέρος της οθόνης.  

 

Εικόνα 21: Το παιχνίδι της ζωγραφικής 

Θα μπορούσε να είναι άλλο ένα απλό παιχνίδι στο οποίο το παιδάκι διαλέγει 

χρώματα και ζωγραφίζει τις εικόνες που του δίνονται. Ωστόσο, όπως έχουμε ήδη 
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αναφέρει και παραπάνω, κάθε επιμέρους παιχνίδι έχει σχεδιαστεί με τρόπο 

τέτοιο, ώστε να μην περιορίζεται στη διασκέδαση και ψυχαγωγία του χρήστη, 

αλλά αντιθέτως να του δίνει ερεθίσματα να εξασκήσει δεξιότητες και ατομικά  

χαρακτηριστικά. Υπάρχει, λοιπόν, μία επιλογή από διαφορετικές εικόνες που 

μπορεί να ζωγραφίσει. Αυτές περιλαμβάνουν από ζωάκια μέχρι χαρακτήρες 

κινουμένων σχεδίων, ώστε να καλύπτουνε όλες τις προτιμήσεις και των δύο 

φύλων. Αφότου επιλέξει κάποια από αυτές τις εικόνες, μεταβαίνει σε μία οθόνη 

όπου του ζητείται να κάνει μια επιλογή ανάμεσα σε τρεις εικόνες του ίδιου τύπου 

που επέλεξε. Για κάθε εικόνα, αυτό που ζητείται είναι διαφορετικό. Θα πρέπει, 

δηλαδή, να διαλέξει τη μεγαλύτερη εικόνα ή τη μικρότερη ή τη μεσαία. Στόχος 

είναι να εξασκηθεί η αντίληψη του όσο αφορά το μέγεθος ενός αντικειμένου, 

συγκριτικά με κάτι άλλο. Σε άλλη περίπτωση θα πρέπει να κάνει επιλογή 

ανάμεσα στη δεξιά ή στην αριστερή εικόνα. Και πάλι, σκοπός είναι να μπορέσει 

να αναγνωρίσει και να επιλέξει αυτό που του ζητάμε. Δύο από τις τρεις επιλογές, 

σε κάθε περίπτωση, είναι λανθασμένες και οδηγούνε στο άκουσμα ενός 

χαρακτηριστικού ήχου σφάλματος. Η σωστή επιλογή οδηγεί τον παίκτη μας σε 

μια νέα οθόνη, όπου στη μέση εμφανίζεται η εικόνα που έχει επιλέξει, τελείως 

άχρωμη και στο δεξί μέρος της οθόνης βρίσκεται τοποθετημένη μία σειρά 

χρωμάτων μέσα σε κουβάδες, τους οποίους ο χρήστης μπορεί να επιλέξει για να 

χρωματίσει επιμέρους τμήματα της εικόνας. Το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν απαιτεί 

από το παιδί να ολοκληρώσει τη διαδικασία χρωματίζοντας όλες τις εικόνες. 

Μπορεί να επιλέξει όσες θέλει, όσες φορές θέλει και να αφήσει όποιες από αυτές 

δεν του αρέσουνε. 

 

Κρεβατοκάμαρα: 
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Εικόνα 22: Η κρεβατοκαμάρα 

Το δωμάτιο των γονιών περιλαμβάνει δύο επιμέρους παιχνίδια τα οποία 

βρίσκονται πάνω σε ένα φωτογραφικό άλμπουμ που βρίσκεται στο πάτωμα και 

πάνω στον καλόγερο. Πατώντας πάνω στο άλμπουμ, ο μικρός παίκτης καλείται 

να κάνει ίσως το πιο δύσκολο αλλά και ταυτοχρόνως ένα από τα πιο σημαντικά 

πράγματα για ένα παιδάκι με αυτισμό: να αναγνωρίσει συναισθήματα.  

Μια σημαντική δυσκολία των παιδιών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος είναι το 

να αναγνωρίζουν πώς νιώθουν οι άλλοι άνθρωποι. Αυτό συμβαίνει γιατί τα 

παιδιά αυτά δεν έχουν ενσυναίσθηση, δηλαδή την ικανότητα να μπαίνουν στη 

θέση του άλλου και να κατανοούν ότι οι άλλοι άνθρωποι έχουν διαφορετικές 

σκέψεις, πεποιθήσεις και συναισθήματα από αυτά. Θεωρείται ότι αυτό συνδέεται 

με τη δυσκολία τους να αναπτύξουν τη θεωρία του Νου, η οποία σε τυπικώς 

αναπτυσσόμενα παιδιά παρουσιάζεται συνήθως στην ηλικία των τεσσάρων ετών. 

Επιπλέον, η κατανόηση των διαφορετικών εκφράσεων του προσώπου γίνεται 

ένα δύσκολο έργο κυρίως όταν μιλάμε για τα πιο σύνθετα συναισθήματα, όπως 

για παράδειγμα είναι η αμηχανία, η περηφάνεια, η ντροπή. 

Σχετικά με την έκφραση των συναισθημάτων, τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού 

συνήθως εκφράζονται με πιο επίπεδο τρόπο. Οι γονείς συχνά αναφέρουν ότι οι 

προσπάθειές τους να αγκαλιάσουν ή να δείξουν στοργή στο παιδί 

αντιμετωπίζονται με βαθιά έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά του. Το παιδί 
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μοιάζει να μη γνωρίζει ή να μην ενδιαφέρεται για το αν είναι μόνο ή συντροφιά με 

άλλους. Αντιθέτως τα αρνητικά συναισθήματα βιώνονται με έντονο και κοινωνικά 

μη αποδεκτό τρόπο, όπως φωνές, ουρλιαχτά και επιθετικότητα. 

Η διαταραχή στην αναγνώριση και έκφραση των συναισθημάτων προκαλεί 

πρόβλημα στις κοινωνικές τους σχέσεις. Κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής 

τους, τα άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας χαρακτηρίζονται ως 

αδιάφοροι φίλοι και ψυχροί σύντροφοι, «κλεισμένοι» στον κόσμο τους. 

Με τη μορφή ενός άλμπουμ που οι σελίδες του γυρνάνε κάθε φορά που περνάει 

στην επόμενη ερώτηση, το συγκεκριμένο παιχνίδι ζητά από το παιδί να 

καταλάβει, με βάση την έκφραση του προσώπου που απεικονίζεται, και να 

απαντήσει πώς αισθάνεται ο εκάστοτε χαρακτήρας που εμφανίζεται μπροστά 

του. 

 

Εικόνα 143: Το παιχνίδι των συναισθημάτων 

Οι διαθέσιμες απαντήσεις σε κάθε περίπτωση είναι τέσσερις. Η επιλογή μιας εκ 

των τριών λάθος απαντήσεων οδηγεί στο άκουσμα ενός χαρακτηριστικού ήχου 

σφάλματος, ενώ μόλις ο παίκτης απαντήσει σωστά, ένας ήχος επιβράβευσης 

ακούγεται, εμφανίζονται χρωματιστά αστεράκια και το παιχνίδι περνάει στην 

επόμενη ερώτηση. Στόχος του παιχνιδιού είναι να καταφέρει το παιδί με αυτισμό 

να εξοικειωθεί με την έννοια των συναισθημάτων, να μάθει να τα αναγνωρίζει και 

να είναι σε θέση να τα καταδείξει. Για να επιτευχθεί αυτό , δημιουργήσαμε έξτρα 
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frames , για κάθε σωστή απάντηση που αναλύουν ποια χαρακτηριστικά του 

προσώπου δείχνουν το συναίσθημα που εκφράζεται. Όταν ο παίκτης καταφέρει 

να απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις έρχεται η τελική επιβράβευση.   

 

Άλλο ένα παιχνίδι μέσα στο χώρο της κρεβατοκάμαρας έχει προστεθεί για να 

βοηθήσει τον χρήστη να εξοικειωθεί με μια βασική έννοια: την έννοια των 

χρωμάτων.  

 

Εικόνα 24: Το παιχνίδι με τα χρώματα 

Το παιχνίδι αποτελείται από πέντε χρωματιστές κρεμάστρες που βρίσκονται 

τοποθετημένες στο πάνω μέρος της οθόνης. Στο κάτω μέρος βρίσκονται 

μπλουζάκια στα ίδια χρώματα, τοποθετημένα σε τυχαία σειρά το ένα δίπλα στο 

άλλο. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να τοποθετηθεί κάθε μπλουζάκι, πάνω στην 

κρεμάστρα του ίδιου χρώματος. Κάθε φορά που ένα μπλουζάκι τοποθετείται στην 

σωστή κρεμάστρα, πραγματοποιείται ένα ηχητικό και οπτικό εφέ και ο παίκτης 

ακούει το αντίστοιχο χρώμα. Για κάθε λανθασμένη προσπάθεια τοποθέτησης, το 

μπλουζάκι που έχει επιλεχθεί επιστρέφει στην αρχική του θέση και συγχρόνως 

ακούγεται ένας ήχος σφάλματος. Έτσι εδώ, ο παίκτης καλείται να δημιουργήσει 

λογικά ζευγάρια και να εξοικειωθεί με τα χρώματα .Αφότου τοποθετηθούνε όλα 

τα μπλουζάκια στις σωστές κρεμάστρες, έρχεται η τελική επιβράβευση του 

παίκτη.  
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Κουζίνα: 

 

Εικόνα 25: Η κουζίνα 

Μπαίνοντας στον χώρο της κουζίνας, το παιδί έχει δύο επιλογές: να πατήσει 

πάνω στην φρουτιέρα για να μεταβεί στο παιχνίδι μνήμης με κάρτες ή να επιλέξει 

την θήκη των μαχαιριών , ώστε να προσπαθήσει να στρώσει το τραπέζι.  

 

Εικόνα 26: Το παιχνίδι μνήμης 
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Στην πρώτη περίπτωση, το παιχνίδι αποτελείται από δέκα, ανάποδα γυρισμένες, 

κάρτες, κάθε μία από τις οποίες απεικονίζει ένα φρούτο. Συνολικά υπάρχουνε 

πέντε ζεύγη ίδιων φρούτων τα οποία καλείται ο παίκτης να ταιριάξει. Με την 

επιλογή κάθε κάρτας αυτή γυρίζει και αποκαλύπτεται το φρούτο. Σκοπός του 

παιχνιδιού είναι να ταιριάξει  όλα τα ζεύγη με τα όμοια φρούτα. Κάθε φορά που 

ανοίγει ένα όμοιο ζευγάρι, αυτές οι δύο κάρτες εξαφανίζονται από το προσκήνιο 

έως ότου δε μείνει καμία. Φυσικά, μόλις και αυτό το παιχνίδι ολοκληρωθεί, ο 

παίκτης επιβραβεύεται. 

 

 

Εικόνα 27: Το παιχνίδι με το στρώσιμο του τραπεζιού 

Αν αποφασίσει να επιλέξει τη θήκη με τα μαχαίρια που βρίσκεται πάνω στον 

πάγκο, η δοκιμασία που θα κληθεί να φέρει εις πέρας είναι το στρώσιμο ενός 

τραπεζιού. Στο πάνω μέρος της οθόνης υπάρχουνε τυχαία τοποθετημένα ένα 

πιάτο, ένα μαχαίρι, ένα κουτάλι και ένα πιρούνι ενώ στο κάτω μέρος της οθόνης, 

ένα σουπλά πάνω στο οποίο διακρίνονται τα αποτυπώματα αυτών των 

αντικειμένων, τοποθετημένα σύμφωνα με τους κανόνες καλής συμπεριφοράς, για 

το πώς στρώνεται σωστά ένα τραπέζι. Σκοπός του παιχνιδιού, είναι να 

αναγνωρίσει το παιδί τα αποτυπώματα των αντικειμένων, έτσι ώστε να τα 

τοποθετήσει στις σωστές θέσεις τους. Για κάθε επιτυχή τοποθέτηση, υπάρχει και 

η σχετική επιβράβευση με ηχητικά και οπτικά εφέ, ενώ για κάθε προσπάθεια 
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λανθασμένης τοποθέτησης, το εκάστοτε αντικείμενο επιστρέφει στην αρχική του 

θέση και ο παίκτης ακούει έναν ήχο σφάλματος. 

 

Σαλόνι: 

 

Εικόνα 28: Το σαλόνι 

Με την είσοδο του στο χώρο του σαλονιού, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

επιλέξει ανάμεσα σε τρία διαφορετικά παιχνίδια, στα οποία αποκτά πρόσβαση 

πατώντας σε κάποιο από τα αντικείμενα ρολόι, γυάλα και βιβλιοθήκη.  

Επιλέγοντας το ρολόι, το οποίο βρίσκεται τοποθετημένο πάνω στον κεντρικό 

τοίχο, θα ανοίξει το παιχνίδι με την ώρα. 
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Εικόνα 29: Το παιχνίδι εύρεσης της ώρας 

Σε ένα ρολόι τοίχου, οι δείκτες τοποθετούνται σε διαφορετική θέση σε κάθε μία 

ερώτηση και ο παίκτης πρέπει να καταφέρει να διαβάσει σωστά την ώρα, ώστε 

να δώσει την κατάλληλη απάντηση, στην εκάστοτε περίπτωση. Οι διαθέσιμες 

απαντήσεις είναι πάντα τέσσερις. Η επιλογή μιας λανθασμένης απάντησης, έχει 

ως αποτέλεσμα να ακουστεί ένας ήχος σφάλματος. Όταν ο παίκτης θα διαλέξει τη 

σωστή απάντηση, θα εμφανιστεί το οπτικοακουστικό εφέ και θα γίνει η μετάβαση 

στην επόμενη ερώτηση. Με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού και αφότου 

απαντηθούνε σωστά όλες οι ερωτήσεις, λαμβάνει χώρα η τελική επιβράβευση. 
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Εικόνα 30: Τι παιχνίδι με το puzzle 

 

Με την επιλογή της γυάλας, ανοίγει ένα παιχνίδι παζλ με εννέα κομμάτια. Η 

εικόνα του παζλ που θα προσπαθήσει να φτιάξει ο χρήστης είναι από το παιδικό 

«Ψάχνοντας το Νέμο». Μέσω του παζλ , θέλουμε ο χρήστης να αναπτύξει την 

ικανότητά του να βάζει σε λογική σειρά τα επιμέρους κομμάτια. Στη μέση της 

οθόνης υπάρχει τοποθετημένο ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπούνε τα 

κομμάτια του παζλ στις σωστές θέσεις. Τα κομμάτια είναι τυχαία τοποθετημένα 

γύρω από το πλαίσιο, σε διάφορα σημεία. Το παιδί πρέπει να τα πάρει και να 

τοποθετήσει στις κατάλληλες θέσεις, ώστε να ολοκληρωθεί το παζλ. Κάθε φορά 

που ένα κομμάτι μπαίνει στη σωστή του θέση, λαμβάνει χώρα ένα 

οπτικοακουστικό εφέ, ενώ στην περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης, 

ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και το κομμάτι επιστρέφει στην αρχική του θέση. 

Με την τοποθέτηση και των εννέα κομματιών στις σωστές θέσεις και στη 

συμπλήρωση του παζλ, εμφανίζεται μια εικόνα του Νέμο και έρχεται η τελική 

επιβράβευση του παίκτη . 

Η τρίτη δοκιμασία γίνεται προσβάσιμη πατώντας πάνω στη βιβλιοθήκη που 

βρίσκεται δίπλα στον καναπέ. Στο προσκήνιο εμφανίζεται μια νέα βιβλιοθήκη με 

τρία ράφια πάνω στο καθένα από τα οποία υπάρχει τοποθετημένο ένα μόνο 
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αντικείμενο. Στο πρώτο ράφι υπάρχει ένα βιβλίο, στο δεύτερο ένα δώρο και στο 

τρίτο ένα μουσικό όργανο.  

 

Εικόνα 31: Το παιχνίδι κατηγοριοποίησης αντικειμένων 

Γύρω από τα ράφια βρίσκονται πολλά τυχαία τοποθετημένα αντικείμενα τα οποία 

ανήκουνε το καθένα, σε κάποια από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες. Στόχος του 

παιχνιδιού είναι να τοποθετηθεί κάθε αντικείμενο στο σωστό ράφι, ανάλογα με το 

είδος που αντιπροσωπεύει. Όποτε ένα αντικείμενο μπαίνει στο σωστό ράφι, 

ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος επιβράβευσης που συνοδεύεται από ένα 

οπτικό εφέ με αστεράκια. Σε περίπτωση που ο παίκτης προσπαθήσει να βάλει 

κάποιο από τα αντικείμενα σε λάθος ράφι, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και το 

επιλεγμένο αντικείμενο επιστρέφει στην αρχική του θέση. Τη στιγμή που και το 

τελευταίο από τα αντικείμενα μπει στο σωστό ράφι, ο παίκτης λαμβάνει την τελική 

επιβράβευση. 

 

Κήπος: 
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Εικόνα 32: Το παιχνίδι μάθε τα ζωάκια 

Πατώντας πάνω στο σκυλάκι που βρίσκεται στον κήπο, ο χρήστης μεταβαίνει σε 

ένα παιχνίδι με ζωάκια, γεμάτο χρώματα και ήχους, εμπνευσμένο από τα παζλ με 

τα ξύλινα σφηνώματα που τα περισσότερα παιδιά έχουν και τροποποιημένο σε 

μια σύγχρονη ψηφιακή μορφή. Κύριος στόχος του παιχνιδιού, είναι να 

τοποθετηθούνε όλα τα ζωάκια στις σωστές θέσεις σύμφωνα με τα περιγράμματα 

που υπάρχουνε τοποθετημένα στη μέση της κεντρικής οθόνης του παιχνιδιού. 

Αριστερά και δεξιά στην οθόνη, είναι τοποθετημένα τα ζωάκια. Κάθε φορά που το 

παιδί τοποθετεί ένα ζωάκι στη σωστή θέση, ακούγεται ένας ευχάριστος ήχος 

κουδουνίσματος και ξεπροβάλλουνε χρωματιστά αστεράκια. Μια προσπάθεια 

λανθασμένης τοποθέτησης έχει ως αποτέλεσμα να ακουστεί ένας ήχος 

σφάλματος, ενώ ταυτοχρόνως το ζωάκι επιστρέφει στην αρχική του θέση, μέχρις 

ότου τοποθετηθεί στη σωστή του θέση. Εφόσον όλα τα ζωάκια τοποθετηθούνε 

στις σωστές βάσεις, έρχεται η επιβράβευση και αμέσως μετά το παιδί έχει τη 

δυνατότητα πατώντας πάνω σε κάθε ένα ζωάκι να ακούσει τον ήχο που βγάζει. 

Τέλος, στις επιλογές του παιχνιδιού, δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να μάθει τα 

ζωάκια πριν παίξει μεταβαίνοντας σε μία οθόνη όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα 

όλα και πατώντας πάνω σε κάθε ένα, μπορεί να ακούσει το όνομα εκάστοτε 

ζώου. 

 



 

83 
 

7.2. Οδηγός Παιχνιδιών 

Αφού έχουμε ολοκληρώσει την περιγραφή των δωματίων του σπιτιού, αυτό το 

σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι μας πήρε αρκετό χρόνο για να πάρουμε μία 

βασική απόφαση όσον αφορά τη σειρά με την οποία το παιδί – χρήστης θα έχει 

τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση σε κάθε παιχνίδι. Καταλήξαμε στο ότι το 

καλύτερο θα ήταν να μην θέσουμε κάποιον περιορισμό ως προς αυτό. Το παιδί, 

δηλαδή, θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα παιχνίδια σε κάθε χώρο, με όποια 

σειρά αυτό επιθυμεί, καθώς και να επαναλάβει το παιχνίδι όσες φορές επιθυμεί. 

Με βάση αυτό, έπρεπε να ξεπεραστεί κι άλλο ένα μικρό πρόβλημα που αφορά 

την αναγνώριση των δοκιμασιών από το χρήστη. Πώς θα μπορεί ο χρήστης να 

καταλάβει σε ποια σημεία του χώρου στον οποίο βρίσκεται υπάρχουνε παιχνίδια; 

Αυτό τελικά λύθηκε με τη χρήση ενός απλού «οδηγού», ενός πράσινου βέλους 

που δείχνει πάνω στα αντικείμενα του κάθε δωματίου, τα οποία περιέχουν 

κάποιο παιχνίδι. Έτσι, η προσοχή πέφτει ακριβώς στα σημεία που θέλουμε και 

ταυτοχρόνως αποφεύγουμε τον κίνδυνο του να αισθανθεί το παιδί χαμένο μέσα 

στον χώρο, μη έχοντας καμία ένδειξη για το τι πρέπει να κάνει. Τέλος, όσον 

αφορά το παιχνίδι που βρίσκεται πάνω στο σπιτάκι του σκύλου, ο χρήστης έχει 

πρόσβαση μέσω της αρχικής οθόνης της εφαρμογής, πατώντας πάνω σε αυτό.   

 

7.3. Παιδικοί Χαρακτήρες 

Το βασικό κριτήριο για την επιλογή του τρόπου επιβράβευσης του παίκτη μας, 

ήταν η πολύ θετική ανταπόκριση των παιδιών με αυτισμό στα οπτικά και 

ακουστικά ερεθίσματα. Η αλήθεια είναι, πως η πλειονότητα αυτών των παιδιών, 

έχει ελλιπείς ή και ανύπαρκτες ικανότητες ανάγνωσης. Αυτό πρακτικά σημαίνει 

ότι θα ήταν μη αποδοτικό, αν όχι παντελώς άχρηστο το να επιβραβεύουμε το 

παιδάκι εμφανίζοντας στην οθόνη κάποιο γραπτό μήνυμα, κάθε φορά που 

ολοκληρώνει επιτυχώς μια δοκιμασία. Αντιθέτως, ένας χαρούμενος ήχος, μια 

εικόνα με έντονα χρώματα ή ακόμη και ένα animation είναι σε θέση να περάσουν 

το μήνυμα που θέλουμε με πολύ ευχάριστο και ταυτόχρονα αποδοτικό τρόπο. 

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, μετά την ολοκλήρωση του βασικού 

κορμού της εφαρμογής μας, αφότου δηλαδή ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός των 
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επιμέρους παιχνιδιών, σε αυτό εισήχθησαν δύο παιδικοί χαρακτήρες, ένα 

κοριτσάκι και ένα αγοράκι. 

 

              

                                                          Εικόνα 33: Οι παιδικοί χαρακτήρες του παιχνιδιού 

Οι εν λόγω χαρακτήρες συντροφεύουν το μικρό μας χρήστη σε όλα τα δωμάτια 

του σπιτιού, με βασική τους αρμοδιότητα να είναι αυτή της επιβράβευσης σε κάθε 

επιτυχή ολοκλήρωση παιχνιδιού. Στο τέλος κάθε παιχνιδιού, δηλαδή, και αφότου 

ο παίκτης έχει ανταποκριθεί επιτυχώς στο ζητούμενο, οι δύο χαρακτήρες 

χοροπηδάνε σηκώνοντας τα χέρια τους ψηλά και ακούγεται ένας ήχος 

επιβράβευσης ενώ το οπτικό εφέ περιλαμβάνει και χρωματιστά αστεράκια τα 

οποία «ξεχύνονται» για λίγο στο προσκήνιο. 

 

7.4. Επιμέρους οπτικά και ηχητικά εφέ 

Η ηχητική και οπτική επιβράβευση, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στα σημεία που 

ο παίκτης ολοκληρώνει ένα παιχνίδι- δοκιμασία, αλλά και σε κάθε επιτυχημένη 

κίνηση μέσα στο παιχνίδι. Κάθε φορά που δίνει μία σωστή απάντηση, βρίσκει 

κάτι, τοποθετεί ένα αντικείμενο στη σωστή θέση, ένας χαρούμενος ήχος 

κουδουνίσματος ακούγεται, ενώ ταυτοχρόνως εμφανίζονται χρωματιστά 

αστεράκια αφενός για να καταλάβει το παιδί ότι κάνει κάτι σωστά και αφετέρου 

για να του δωθεί το ερέθισμα που χρειάζεται, ώστε να συνεχίσει στο επόμενο 
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βήμα. Αντίστοιχα, βέβαια, θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε με κάποιον τρόπο να 

μπορεί να αναγνωρίζει και τις λανθασμένες επιλογές που κάνει κατά τη διάρκεια 

του παιχνιδιού. Σε καμία περίπτωση δεν είναι στόχος το να τρομάξουμε ή να 

αποθαρρύνουμε τον παίκτη. Το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε ένα 

κατάλληλο και γόνιμο περιβάλλον μάθησης. Μια λανθασμένη κίνηση, δεν έχει ως 

αποτέλεσμα να σταματάει το παιχνίδι και να οδηγείται ο παίκτης σε κατάσταση 

ήττας (Game Over). Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ακούγεται ένας χαρακτηριστικός 

ήχος σφάλματος, πράγμα που σηματοδοτεί ότι έγινε μία εσφαλμένη επιλογή και 

δίνεται η δυνατότητα στον παίκτη να τη διορθώσει επιλέγοντας ή κάνοντας κάτι 

άλλο. Η τελευταία προσθήκη του ήχου σφάλματος έγινε υπό τη λογική ότι δεν θα 

είχε νόημα μόνο να επιβραβεύουμε τον παίκτη, χωρίς να του δίνουμε τη 

δυνατότητα να καταλάβει πότε κάνει λάθος. 

 

8. Τεχνικό Μέρος 

 

8.1. Επεξεργασία εικόνων 

Το σύνολο της δημιουργίας και της επιμέρους επεξεργασίας των εικόνων που 

έχουνε χρησιμοποιηθεί στην εφαρμογή, έχει γίνει μέσω του προγράμματος 

Adobe Photoshop CS6.  

Κάθε μία εικόνα δημιουργήθηκε σταδιακά, ώστε να εξυπηρετούνται ακριβώς οι 

ανάγκες και οι απαιτήσεις των παιχνιδιών. 

Αρχικά τα χρώματα των τοίχων και των πατωμάτων έγιναν έντονα, έτσι ώστε να 

δημιουργήσουμε ένα ζωηρό και φωτεινό περιβάλλον που θα προσέλκυε το παιδί 

να παίξει. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στην τοποθέτηση πρόσθετων 

αντικειμένων και επίπλων. Καθότι, ο σχεδιασμός όλων αυτών ήταν απαιτητικός 

και το κομμάτι του design άγνωστο σε εμάς, προσπαθήσαμε να βγάλουμε το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα . Για να γίνει αυτό δεν αρκούσε μόνο ο σχεδιασμός 

των επίπλων από εμάς .Έτσι, μετά από μεγάλη αναζήτηση επιλέξαμε διάφορα 

στοιχεία που θα δίνανε στα δωμάτιά μας την αίσθηση ενός ενιαίου χώρου. Σε 

αυτό το σημείο, πρέπει να σημειώσουμε ότι όλα τα αντικείμενα – έπιπλα που 
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επιλέχθηκαν , υπέστησαν πρώτα την κατάλληλη επεξεργασία και κανένα από 

αυτά δεν χρησιμοποιήθηκε αυτούσιο. Μετά την εισαγωγή κάθε ενός από αυτά 

στο Photoshop , το τοποθετούσαμε από την βιβλιοθήκη μέσα στο φόντο μας. 

Εκεί τροποποιούσαμε τις ιδιότητες του, δηλαδή διαμορφώναμε το μέγεθος του 

για να ταιριάζει στο χώρο, καθορίζαμε τη θέση του μέσω συντεταγμένων ή 

σύροντάς το στο κατάλληλο σημείο, αλλάζαμε –όποτε ήταν απαραίτητο- τον 

προσανατολισμό του και τη γωνία υπό την οποία θα διακρινόταν στο χώρο και 

φυσικά βάφαμε το κάθε αντικείμενο με το κατάλληλο χρώμα. Με την ολοκλήρωση 

αυτής της διαδικασίας, κάθε αντικείμενο ενσωματωνόταν ομαλά στο χώρο και 

όλες οι εικόνες αποκτούσαν τη δική τους ταυτότητα. 

Στην συνέχεια οι εικόνες μας εισήχθησαν στο Flash. Η διαδικασία εισαγωγής μιας 

φωτογραφίας στο Flash είναι αρκετά απλή:  

File > Import > Import to Library και στη συνέχεια γίνεται επιλογή της εικόνας που 

επιθυμούμε να εισάγουμε στο πρόγραμμά μας. Μετά την επιλογή, η εικόνα 

εμφανίζεται στη βιβλιοθήκη. Στη συνέχεια γίνεται επιλογή συγκεκριμένου Layer , 

σε ένα συγκεκριμένο keyframe ή blank keyframe και ο χρήστης με drag- and-drop 

τοποθετεί την εικόνα εκεί που επιθυμεί στη σκηνή. Η θέση και το μέγεθος της 

μπορεί να αλλάξει από τα αντίστοιχα πάνελ. 

 

8.2. Δημιουργία σκηνών στο Flash 

Για να δημιουργήσουμε μία νέα σκηνή στο Adobe Flash, ανοίγουμε το 

πρόγραμμα και στη συνέχεια, από την καρτέλα File επιλέγουμε New. Από τις 

διαθέσιμες επιλογές, αυτή που μας ενδιαφέρει είναι η πρώτη ActionScript 3.0.  
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Εικόνα 34: Επιλογές για άνοιγμα νέου project 

 

Ανοίγει ένα νέο αρχείο .fla το οποίο και αποθηκεύουμε δίνοντας του ένα όνομα. 

Τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε σε αυτό το αρχείο. Για το 

συγκεκριμένο project δουλέψαμε χρησιμοποιώντας τη μορφή Essentials. Αυτή η 

επιλογή σχετίζεται με τον τρόπο εμφάνισης του παραθύρου Flash και τη διάταξη 

της σκηνής, των layers, της βιβλιοθήκης και των επιμέρους μενού. Είναι καθαρά 

θέμα του πώς βολεύει τον καθένα να εργάζεται και δεν σχετίζεται με το project, 

αυτό καθαυτό. 
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Εικόνα 35: Μορφή essentials του περιβάλλοντος 

 

Στο κέντρο της οθόνης έχουμε τη σκηνή. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο θα 

τοποθετηθούνε όλα τα γραφικά αντικείμενα όπως εικόνες, κουμπιά, movie clips, 

backgrounds, κείμενο και οτιδήποτε άλλο μπορεί να αφορά το περιεχόμενο και τη 

μορφή της εφαρμογής μας. Στο κάτω μέρος της οθόνης, εμφανίζεται ως 

προεπιλογή ένα και μόνο layer. Μπορούμε να προσθέσουμε και να αφαιρέσουμε 

layers, καθώς και να δημιουργήσουμε φακέλους με τη βοήθεια των οποίων 

ομαδοποιούμε τα layers. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την ανάπτυξη 

πολύπλοκων projects, όπου ο αριθμός των επιπέδων που έχουνε δημιουργηθεί 

είναι πολύ μεγάλος και χρειάζεται να γίνει μία καλύτερη οργάνωση για τη 

διευκόλυνση του ίδιου του developer. Στο πάνω μέρος της οθόνης βλέπουμε τις 

καρτέλες του μενού του προγράμματος, ενώ στα δεξιά εμφανίζονται δύο 

καρτέλες, η μία εκ των οποίων αφορά τις ιδιότητες του αρχείου πάνω στο οποίο 

δουλεύουμε και η άλλη τη βιβλιοθήκη του αρχείου μας. Όσον αφορά τις ιδιότητες, 

το Flash στην καρτέλα Properties έχει ως προεπιλογές ένα FPS 24 frames 

(Frames Per Second) και μέγεθος σκηνής 550*400 px. Για τη συγκεκριμένη 

εφαρμογή, διαμορφώσαμε τις διαστάσεις της σκηνής σε 800*600 px. Στην 

καρτέλα Publish ως Target ορίσαμε το Flash Player 11.2 μέσω του οποίου 

έχουμε τη δυνατότητα να τεστάρουμε κάθε φορά την εφαρμογή μας και να 
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βλέπουμε ακριβώς πώς μπορεί να εμφανίζεται στον Ιστό, ενώ στην καρτέλα 

Script, ως προεπιλογή υπάρχει το ActionScript 3.0 που είναι η έκδοση της 

γλώσσας προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή του κώδικα. 

Επιπλέον, όταν στο Target επιλέξουμε αντί για Flash Player 11.2 το Air 3.2 for 

Android, ανοίγει ένα παράθυρο προσομοίωσης με το οποίο μπορούμε να 

τεστάρουμε το πώς θα φαίνεται η εφαρμογή μας σε κάποια Android συσκευή.  

Επόμενο βήμα για τη δημιουργία του γραφικού περιβάλλοντος ήταν η επιλογή 

της αρχικής οθόνης. Εφόσον είχαμε αποφασίσει ότι το περιβάλλον στο οποίο θα 

λάβουνε τόπο τα παιχνίδια, θα είναι ένα σπίτι, έπρεπε να σχεδιαστεί αναλόγως η 

αρχική οθόνη. Αυτός ο σχεδιασμός μας πήρε αρκετό χρόνο, καθώς αυτή η οθόνη 

είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει ο παίκτης, έπρεπε λοιπόν να είναι 

ενδιαφέρουσα και ελκυστική και να προκαλεί το παιδί να παίξει, αλλά 

ταυτοχρόνως να προδιαθέτει για το τι πρόκειται να επακολουθήσει. Ο 

σχεδιασμός του σπιτιού έγινε σταδιακά και με αρκετή επεξεργασία. Αρχικά 

δημιουργήθηκε το τούβλινο περίγραμμα του σπιτιού , καθώς και η σκεπή του. 

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε στην δεξιά πλευρά της οθόνης, ένα σπιτάκι σκύλου 

και μπροστά σε αυτό ένα κουτάβι. Τέλος, δημιουργήθηκε ο κήπος και ο ουρανός.   

Στη συνέχεια, οι φωτογραφίες που απεικονίζουνε τα δωμάτια σμικρύνθηκαν και 

τοποθετήθηκαν πάνω στο σπίτι με την καλύτερη δυνατή διάταξη. Σκοπός, ήταν 

να είναι ευδιάκριτα και αρκετά μεγάλα ώστε ο παίκτης, πριν ξεκινήσει να μπορεί 

να έχει μια εικόνα των χώρων του σπιτιού. Η πρώτη ιδέα ήταν να παραμείνει το 

σπίτι ως είχε, να τοποθετηθούνε παράθυρα και μία πόρτα, πάνω στην οποία θα 

πατάει ο παίκτης και θα ανοίγει το σπίτι. Ωστόσο, δύο ήταν οι λόγοι που δεν 

εφαρμόσαμε αυτή την ιδέα. Ο πρώτος ήταν ότι θεωρήσαμε πολύπλοκη τη λογική 

του να πρέπει να περάσει το παιδί από δύο αρχικές οθόνες μέχρι να ξεκινήσει να 

παίζει και ο δεύτερος λόγος ήταν ότι ένα ανοικτό σπίτι, όπως το σχεδιάσαμε, 

πιστεύαμε ότι θα τραβήξει περισσότερο την προσοχή και το ενδιαφέρον του 

παίκτη ώστε να ξεκινήσει να ανακαλύπτει τους χώρους και τα επιμέρους 

παιχνίδια. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απευθυνόμαστε σε παιδιά, και 

συγκεκριμένα σε παιδιά με αυτισμό, και ο οποιοσδήποτε σχεδιασμός πρέπει να 

γίνεται με γνώμονα το τι είναι πιο κατάλληλο, ενδιαφέρον και βολικό για αυτά. 
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Οι χώροι των δωματίων δημιουργήθηκαν με πολύ προσοχή και ακόμη 

περισσότερες δοκιμές. Μετά την δημιουργία των εικόνων στο Photoshop (η 

διαδικασία της οποίας περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω), εισήχθησαν στη 

βιβλιοθήκη του Flash μέσω File > Import > Import to Library. Όλες οι εικόνες που 

δημιουργήθηκαν προσαρμόστηκαν στα 800*600 pixels, όσο ακριβώς και η σκηνή 

και τα X και Y σε 0 έτσι ώστε οι εικόνες να συμπίπτουνε ακριβώς με το 

περίγραμμα της σκηνής. Μέσα από τη βιβλιοθήκη, με την απλή διαδικασία του 

drag-and-drop μπήκανε οι εικόνες κάθε δωματίου στη σκηνή. Σε αυτό το σημείο 

να σημειώσουμε κάτι βασικό για τους χώρους των δωματίων. Παρόλο που η 

δημιουργία και η επεξεργασία των συγκεκριμένων εικόνων , έγινε όπως 

προείπαμε μέσω του Photoshop, πολλά από τα αντικείμενα που 

χρησιμοποιήθηκαν ως κουμπιά ή κινούμενα animations εισήχθησαν και 

επεξεργάστηκαν απευθείας στο Flash . Ο λόγος που έγινε αυτό είναι πως τα 

συγκεκριμένα αντικείμενα δεν θέλαμε να είναι ενσωματωμένα στο φόντο, ώστε 

αφενός να μπορούν να τοποθετηθούν σε ξεχωριστό layer και αφετέρου να 

μπορούν να μετατραπούν σε symbols ανάλογα με την περίπτωση. Για να γίνει, 

λοιπόν, αυτό, τα εισάγαμε ως εικόνες στη βιβλιοθήκη του Flash και τα σύραμε 

στη σκηνή τοποθετώντας τα στα σημεία που επιθυμούσαμε. Ευτυχώς και το 

περιβάλλον του Flash, δίνει την δυνατότητα να γίνει επεξεργασία των εικόνων, 

και των διαστάσεων αλλά και του προσανατολισμού (τη γωνία υπό την οποία 

τοποθετούνται στο χώρο). 

 

8.3 Προγραμματισμός Παιχνιδιού 

Όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλο σημείο, κατά τη δημιουργία ενός μεγάλου και 

πολύπλοκου project, το οποίο απαιτεί και προγραμματισμό, σημαντικό ρόλο 

παίζει η οργάνωση. Αυτό συμβαίνει, καθώς σε καθ’ όλη τη δημιουργική περίοδο, 

ο προγραμματιστής ή ο σχεδιαστής της εφαρμογής θα χρειαστεί πολλές φορές 

να επιστρέψει για να κάνει αλλαγές, διορθώσεις ή βελτιώσεις. Πρέπει, επομένως, 

με κάποιον τρόπο αυτό να γίνεται εύκολα εφικτό, έτσι ώστε να εξοικονομείται 

πολύτιμο χρόνος. Στην περίπτωση μας, παρόλο που το κομμάτι του κώδικα που 

γράφτηκε ήταν αρκετά μεγάλο, το πρόβλημα εντοπίστηκε κυρίως στην πληθώρα 
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διαφορετικών χώρων και επιμέρους παιχνιδιών. Τα γραφικά στοιχεία της 

εφαρμογής είναι πάρα πολλά οπότε και αποφασίσαμε να τα ομαδοποιήσουμε για 

τη δική μας ευκολία. Καθώς κάθε επιμέρους παιχνίδι σχεδιάστηκε ξεχωριστά και 

στη συνέχεια συνενώθηκαν όλα σε ένα αρχείο, δημιουργήθηκαν διαφορετικοί 

φάκελοι, ένας για κάθε χώρο του σπιτιού και σε κάθε φάκελο μπήκανε τα 

επιμέρους παιχνίδια που αφορούσαν το συγκεκριμένο δωμάτιο. Επίσης 

δημιουργήθηκαν τρεις επιπλέον φάκελοι, ένας για την αρχική οθόνη του 

παιχνιδιού και άλλοι δύο για κάποιες βασικές λειτουργίες , όπως το μουσικό χαλί 

του παιχνιδιού και τις εντολές εξόδου για Android συσκευές .  Άρα το παιχνίδι 

αποτελείται από εννέα διαφορετικούς φακέλους: kidsroom, bathroom, livingroom, 

bedroom, kitchen, garden, homescreen, backroundaudio, exitbutton .Τέλος, μέσα 

σε κάθε φάκελο εκτός από τα layers που αφορούν το σχεδιαστικό κομμάτι του 

παιχνιδιού, υπάρχουν και τα actions layers που περιέχουν τον κώδικα για όλα τα 

επιμέρους τμήματα της εφαρμογής, καθώς και τον κώδικα που γράφτηκε για την 

μετέπειτα προσαρμογή της εφαρμογής μας σε συσκευές android . 

 

8.3.1. Προγραμματισμός Αρχικής Οθόνης 

Η αρχική οθόνη του παιχνιδιού μας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω αποτελείται 

από το σπίτι με τα πέντε δωμάτια. Τα δωμάτια αυτά έχουν μετατραπεί σε 

buttons, ώστε με το πάτημά τους να μεταφερόμαστε στον χώρο που επιλέξαμε. 

Αντίστοιχα, και το σπιτάκι του σκύλου στα δεξιά της οθόνης , έχει μετατραπεί σε 

κουμπί , ώστε να μας μεταφέρει σε ένα από τα παιχνίδια.  Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό που ενσωματώσαμε στο παιχνίδι μας είναι η αλλαγή του φόντου 

ανάλογα με την ώρα . Για το λόγο αυτό , αφού μετατράπηκε σε movie clip , 

υπέστη επεξεργασία,  όπως αναλύεται στην παράγραφο «Δημιουργία φόντων 

ανάλογα με την ώρα». 

 

Ακολουθεί ο κώδικας της αρχικής οθόνης: 
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8.3.2. Προγραμματισμός επιμέρους παιχνιδιών 

Κάθε τμήμα των επιμέρους παιχνιδιών, αποτελεί και ένα διαφορετικό frame. Για 

να προσθέσουμε περιεχόμενο στο Flash, κάνουμε εισαγωγή blank keyframe και 

στη συνέχεια τοποθετούμε σε αυτό το frame τα στοιχεία που θέλουμε. Σε κάθε 

παιχνίδι, υπάρχει ένα ξεχωριστό frame για το αρχικό μενού, ένα για τις σελίδες 
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των οδηγιών, ένα για την τελική επιβράβευση του παίκτη μόλις ολοκληρώσει τη 

διαδικασία και ένα ή περισσότερα το οποίο περιέχει το παιχνίδι αυτό καθ’ αυτό. 

Στο μενού υπάρχουν τρία βασικά κουμπιά : «Παίξε», «Οδηγίες» και «Έξοδος».  

Μέσω του κουμπιού  «Παίξε», μεταβαίνει αυτόματα στην εφαρμογή τόσο από το 

αρχικό  μενού όσο και από το frame των οδηγιών, ενώ μέσω του κουμπιού 

«Οδηγίες» μαθαίνει με αναλυτικό τρόπο πως παίζεται το εκάστοτε παιχνίδι και 

μέσω του «Έξοδος» επιστρέφει πίσω στο δωμάτιο. Οποιαδήποτε στιγμή θελήσει 

ο παίκτης μπορεί να αποχωρήσει από το κάθε παιχνίδι πατώντας το κουμπί “x” , 

πάνω δεξιά , και να επιστρέψει στο αντίστοιχο δωμάτιο του σπιτιού. Παράλληλα , 

μέσα σε όλα τα δωμάτια έχει τοποθετηθεί ένα κουμπί με τη μορφή σπιτιού , που 

γυρνάει το χρήστη στην κεντρική οθόνη . 

 

8.3.2.1. Κήπος 

Το παιχνίδι με τα ζωάκια – προγραμματισμός 

Δημιουργήσαμε τον φάκελο gardengame στον οποίον εισάγαμε πέντε νέα 

επίπεδα (layers), τα ASanimals, zwakia, vaseis, btnsanimals και BGanimals. 

Ξεκινώντας από το τελευταίο προς το πρώτο, στο BGanimals, βρίσκεται το 

ξύλινο φόντο του παιχνιδιού μας ενώ στο btnsanimals όλα τα κουμπιά «Μάθε τα 

ζωάκια», «Οδηγίες», «’Έξοδος», «Παίξε» και «Παίξε ξανά», τα οποία 

μετατράπηκαν σε buttons .Στο επίπεδο vaseis έχουμε τοποθετήσει τις βάσεις 

στις οποίες μπαίνουνε τα ζωάκια και τη βάση που βρίσκεται στις οδηγίες ενώ στο 

επίπεδο ζωάκια τα movie clips όλων των ζώων που πρέπει να τοποθετήσει ο 

παίκτης στις σωστές θέσεις. Τέλος, στο πρώτο layer έχει τοποθετηθεί ο κώδικας 

που προσδίδει στο παιχνίδι την απαραίτητη λειτουργικότητα. Πάνω σε όλα τα 

movie clips των ζώων, έχει τοποθετηθεί το movie clip με τον ήχο σφάλματος, ο 

οποίος θα αναπαραχθεί μόνο στην περίπτωση που το ζωάκι τοποθετηθεί σε 

λανθασμένη βάση. Αντίστοιχα, πάνω στις βάσεις έχει μπει το movie clip με τα 

αστεράκια και τον ήχο κουδουνίσματος που ακούγεται σε κάθε σωστή 

τοποθέτηση αντικειμένου ή σωστή απάντηση και στη συγκεκριμένη περίπτωση 

αναπαράγεται όταν ο παίκτης τοποθετήσει το ζωάκι στη σωστή του θέση.  
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Όσον αφορά τον κώδικα του παιχνιδιού, αυτός έχει τοποθετηθεί σε κάθε frame 

ανάλογα με το αντίστοιχο περιεχόμενό του. 

Στο πρώτο frame, περιέχεται μόνο ο κώδικας που προσδίδει λειτουργικότητα στα 

τρία κουμπιά του μενού. Για κάθε ένα από τα τρία αυτά κουμπιά γίνεται 

προσθήκη ενός γεγονότος, στη συγκεκριμένη περίπτωση MouseEvent, κάτι που 

σημαίνει ότι όταν ο χρήστης πατήσει πάνω σε κάποιο κουμπί, θα 

πραγματοποιηθεί κάποια συγκεκριμένη ενέργεια, όπως η μετάβαση σε ένα άλλο 

frame. Το ίδιο έγινε και για το δεύτερο frame όπου ο μόνος κώδικας που 

τοποθετήθηκε ήταν για το κουμπί «Παίξε», έτσι ώστε να γίνεται η μετάβαση από 

τις οδηγίες στο βασικό παιχνίδι. Αντίστοιχα στο τέταρτο και πέμπτο frame, 

τοποθετήθηκαν οι συναρτήσεις ώστε να γίνεται η μετάβαση στα κατάλληλα 

frames με το πάτημα των κουμπιών «Παίξε ξανά», «’Έξοδος» και «Παίξε». Στο 

τρίτο frame υπάρχει ο βασικός κώδικας του παιχνιδιού, με το οποίον 

επιτυγχάνεται η λειτουργικότητα που θέλουμε να έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι. 

Περιγράφουμε αναλυτικά τη λογική με την οποία έχει δομηθεί ο κώδικας: 

Ορίστηκε ένα offset, ένας ακέραιος αριθμός ο οποίος αντικατοπτρίζει την ευκολία 

με την οποία τα ζωάκια θα «κουμπώνουνε» πάνω στις βάσεις, γενικότερα – 

δηλαδή – την ευκολία με την οποία το movie clip τοποθετείται στη σωστή του 

θέση. 

Στη συνέχεια, για κάθε ένα movie clip – ζωάκι ξεχωριστά, ορίστηκαν τέσσερεις 

μεταβλητές που αφορούν τα Χ και Υ της αρχικής και τελικής θέσης, όπου αρχική 

θέση εννοούμε τη θέση στην οποία βρίσκεται τοποθετημένο το εκάστοτε ζωάκι 

κατά την έναρξη του παιχνιδιού και τελική είναι η σωστή θέση στην οποία πρέπει 

να τοποθετηθεί το ζωάκι, οι συντεταγμένες δηλαδή της αντίστοιχης βάσης.  

Για κάθε ένα movie clip προσθέσαμε δύο γεγονότα MouseEvents, ένα για όταν 

θα πατάει πάνω στο movie clip και ένα για όταν θα σηκώνει το χέρι από αυτό. Οι 

δύο συναρτήσεις που ορίστηκαν, αντίστοιχα, είναι η startDragginganimal και 

stopDragginganimal. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο παίκτης πατάει πάνω σε ένα ζωάκι 

και για όσο συνεχίζει να έχει το χέρι του πάνω σε αυτό, μπορεί να το σύρει, ενώ 

με το που σταματήσει να το ακουμπά, καλείται η stopDragginganimal και το 

ζωάκι σταματάει να σύρεται. Η λογική της πρώτης συνάρτησης είναι απλή: όσο ο 
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παίκτης ακουμπά το ζωάκι, μπορεί να το σύρει όπου θέλει. Η δεύτερη συνάρτηση 

εμπεριέχει έλεγχο θέσης. Σταματώντας ο παίκτης να σέρνει το movieclip πρέπει 

να γίνει ο σχετικός έλεγχος ώστε να διαπιστωθεί αν τη στιγμή εκείνη βρίσκεται 

στη σωστή του θέση. Αν η συνθήκη ικανοποιείται, δηλαδή το ζωάκι έχει 

τοποθετηθεί στην σωστή του θέση, τότε απομακρύνουμε τα MouseEvents και 

δίνουμε εντολή για αναπαραγωγή του οπτικοακουστικού εφέ που έχουμε 

προαναφέρει πολλές φορές. Για να συμβαίνει αυτό πρέπει στη θέση που 

βρίσκεται, η τιμή του x να είναι μεγαλύτερη της EndX μείον το offset και 

μικρότερη της EndX συν το offset ενώ η τιμή του y να είναι μεγαλύτερη της EndY 

μείον το offset και μικρότερη της EndY συν το offset. Με αυτό τον τρόπο, 

συνυπολογίζεται και το offset, έτσι ώστε η συνθήκη να πραγματοποιείται κάθε 

φορά που το ζωάκι τοποθετείται τόσο κοντά όσο επιτρέπει το περιθώριο που 

έχουμε ορίσει μέσω του offset.  Αυτή η διαδικασία γίνεται για κάθε ένα ζωάκι 

ξεχωριστά χρησιμοποιώντας μια switch η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να 

διαχειριστούμε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις και να ορίσουμε τι θα συμβαίνει 

στην κάθε μία. Αν η συνθήκη δεν ικανοποιείται, αυτό που συμβαίνει είναι ότι 

αναπαράγεται το movie clip με τον ήχο σφάλματος και, ταυτοχρόνως, το ζωάκι 

επιστρέφει στην αρχική του θέση, θέτουμε δηλαδή τα Χ και Υ του σε StartX  και 

StartY. 

Τέλος, πρέπει με κάποιον τρόπο να γίνεται έλεγχος για την ολοκλήρωση του 

παιχνιδιού. Αυτός ο έλεγχος πραγματοποιείται μέσω της συνάρτησης 

checkGameanimal, η οποία ελέγχει για κάθε movie clip αν οι παρούσες 

συντεταγμένες του συμπίπτουν με τις τελικές συντεταγμένες όπως αυτές 

ορίστηκαν από τα EndX  και EndY. Στην αντίθετη περίπτωση η συνθήκη δεν 

επαληθεύεται. Αν στη θέση που βρίσκεται, η τιμή του x είναι μεγαλύτερη της 

EndX μείον 1 και μικρότερη της EndX συν 1 και η τιμή του y είναι μεγαλύτερη της 

EndY μείον 1 και μικρότερη της EndY συν 1, αυτό σημαίνει ότι το ζωάκι δε 

βρίσκεται στη σωστή του θέση και επομένως ορίζουμε τα x και y ίσα με τα StartX 

και StartY ώστε να επιστρέψει στην αρχική του θέση. Σε αντίθετη περίπτωση, 

ορίζουμε τα x και y ίσα με τα EndX και EndY και το ζωάκι «κουμπώνει» ακριβώς 

στη σωστή του θέση, επομένως το παιχνίδι έχει ολοκληρωθεί. 
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Σημείωση: Ο αριθμός 1 επιλέχθηκε τυχαία, καθώς αρχικά η συνθήκη είχε οριστεί 

με ισότητες.  Ωστόσο, κατά την μεταφορά της  σε Android συσκευή, 

διαπιστώθηκε ότι η checkGame δεν ικανοποιούνταν παρόλο που όλα τα movie 

clips τοποθετούνταν στις σωστές θέσεις και έτσι τροποποιήσαμε τη συνθήκη 

ελέγχου. 

 

Σημείωση: Με σκοπό να προσδώσουμε ευελιξία στον κώδικα, έτσι ώστε να 

προσαρμόζεται εύκολα σε περίπτωση που χρειαστούνε αλλαγές, δώσαμε σε όσα 

frames θεωρήσαμε απαραίτητο, από ένα όνομα. Έτσι, κάθε φορά που ένα 

MouseEvent καθορίζεται από μια συνάρτηση μετάβασης σε άλλο frame, η εντολή 

που θα δίνεται θα είναι: this.gotoAndStop (“το_όνομα_του_frame”) και όχι ο 

αύξων αριθμός του frame. Αυτό μας φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμο, καθώς στη 

διάρκεια σχεδιασμού των επιμέρους παιχνιδιών και στη μετέπειτα συνένωση 

τους, πολλές φορές αλλάξαμε θέσεις σε frames με συνεπακόλουθη την αλλαγή 

του αύξοντα αριθμού. Ωστόσο, με τη λογική που ακολουθήσαμε, δεν χρειάστηκε 

να γίνουνε αλλαγές στον κώδικα, καθώς – μπορεί να άλλαζε η θέση- αλλά το 

όνομα του frame παρέμενε ίδιο. 

 

Σημείωση: Σε όλα τα παιχνίδια που σχεδιάστηκαν, για τα σύμβολα που 

χρησιμοποιήσαμε όπως κουμπιά, movie clips και πλαίσια κειμένου, εκτός από το 

όνομα που τους δώσαμε κατά τη διαδικασία της μετατροπής σε σύμβολα, 

δίνουμε και ένα instance name από το πλαίσιο των ιδιοτήτων στο δεξί μέρος του 

Flash. Αυτό εμφανίζεται, πατώντας πάνω στο σύμβολο και φαίνεται ως εξής: 

(Παράδειγμα από το παιχνίδι με τα ζωάκια και συγκεκριμένα το movie clip της 

αρκούδας) 
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Εικόνα 36: Μετατροπή των εικώνων των ζώων σε movie clips 

 

Έχουμε ένα σύμβολο τύπου movie clip, το οποίο έχουμε ονομάσει arkouda_mc 

και του έχουμε δώσει το instance name, arkouda. Το «arkouda» είναι το όνομα 

με το οποίο αναφερόμαστε σε αυτό το σύμβολο μέσα στον κώδικα. 

Γενικότερα, το instance name είναι και το όνομα, ή καλύτερα – ας το πούμε – 

αναγνωριστικό του αντικειμένου και χρησιμοποιείται μέσα στην ActionScript3 για 

να αποδώσουμε οποιαδήποτε ιδιότητα ή λειτουργικότητα στο αντικείμενο.  

 

 

 

8.3.2.2. Σαλόνι 

Το παιχνίδι με την εύρεση της ώρας – προγραμματισμός 

Το παιχνίδι αποτελείται από έντεκα frames, τα τρία από τα οποία είναι το μενού, 

οι οδηγίες και το frame της επιβράβευσης ενώ τα υπόλοιπα οκτώ αποτελούν το 

βασικό παιχνίδι. Είναι οκτώ ερωτήσεις εύρεσης της ώρας, με τέσσερις πιθανές 

απαντήσεις, από τις οποίες φυσικά, μόνο η μία είναι η σωστή. Οι διαθέσιμες 

απαντήσεις είναι υπό την μορφή κουμπιού. Σε κάθε ερώτηση, τα τρία από τα 

τέσσερα κουμπιά που περιέχουν λανθασμένες απαντήσεις έχουνε 

προσαρμοσμένο έναν ήχο σφάλματος , ο οποίος ενεργοποιείται με το πάτημα 

του εκάστοτε κουμπιού. Για να επιτευχθεί αυτό έχει συνδεθεί το αρχείο ήχου στο 

frame DOWN, του δικού τους timeline. 
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                                                              Εικόνα 37: Εισαγωγή ήχου σφάλματος της απαντήσεις 

 

 Η σωστή απάντηση έχει συνδεθεί με το movie clip με το οπτικοακουστικό εφέ, 

έτσι ώστε με το πάτημά της, να αναπαράγεται αυτό και να γίνεται η μετάβαση 

στην επόμενη ερώτηση.  

 

 

Ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε μέσα στο εν λόγω movie clip για την 

αναπαραγωγή του εφέ παρουσιάζεται παρακάτω : 
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Μέσα από το movie clip γίνεται και η μετάβαση στο επόμενο frame, όπου 

βρίσκεται η επόμενη ερώτηση, αφού βέβαια πρώτα αφαιρεθεί το εφέ της. 

 

 

Αυτή η λογική χρησιμοποιήθηκε, καθώς, κάθε φορά που ο παίκτης απαντούσε 

σωστά σε μία ερώτηση, γινόταν άμεσα μετάβαση στην επόμενη, με αποτέλεσμα 

το εφέ με τα αστεράκια να εμφανίζεται ετεροχρονισμένα και αφότου ήδη είχε 

περάσει στην επόμενη ερώτηση. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, 

συντάχθηκε της κώδικας, μέσω του οποίου ελέγχεται το κατά πόσο έχουν 

προσπελαστεί όλα τα frame του movie clip. Με την επαλήθευση της 

συγκεκριμένης συνθήκης , γίνεται η αυτόματη μετάβασή της στο επόμενο frame 

της βασικής της σκηνής . ‘Όταν ο παίκτης απαντήσει σωστά και στην τελευταία 

ερώτηση, τότε έρχεται η τελική επιβράβευση.  

 

 

Το παιχνίδι με το παζλ – προγραμματισμός 
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Το παιχνίδι αποτελείται από τα τέσσερα frames, το μενού , της οδηγίες, το 

βασικό παιχνίδι και το frame της επιβράβευσης.  

Το βασικό παιχνίδι αποτελείται από ένα πλαίσιο και εννιά κομμάτια παζλ, τυχαία 

τοποθετημένα της άκρες της οθόνης, τα οποία μόλις μπούνε της σωστές θέσεις 

της φτιάχνουν ένα παζλ με το Nemo. 

Η λογική με την οποία έχει δομηθεί το παιχνίδι είναι αυτή του drag-and-drop. 

Κάθε ένα από τα κομμάτια , έχει μετατραπεί σε movie clip και του έχει οριστεί μία 

αρχική και μία τελική τιμή Χ και Υ , με τον εξής τρόπο : 

 

Ακόμα , της φαίνεται , ορίζουμε και μια μεταβλητή offset με την τιμή 40 , η οποία 

ουσιαστικά θα της βοηθήσει να δημιουργήσουμε ένα διάστημα τιμών Χ και Υ, 

μέσα στο οποίο επιτυγχάνεται η σωστή τοποθέτηση του κομματιού..  

Παράλληλα , ενεργοποιούνται τα events MOUSE_DOWN , MOUSE_UP τα οποία 

επιτρέπουν την μετακίνηση του κάθε κομματιού και τη διακοπή της αντίστοιχα , 

μόλις ο παίκτης απομακρύνει το δάχτυλό του.  

Μόλις ένα από τα εννέα κομμάτια της , βρεθεί σε διαφορετική θέση από την 

αρχική, η συνάρτηση stopDragging2 ,μέσω μιας switch με εννιά cases, όσα και 

τα κομμάτια του παζλ, θα ελέγξει κατά πόσο αυτό έχει τοποθετηθεί στη σωστή 

θέση. Αν το x του αντικειμένου είναι μικρότερο από το EndX μείον το offset ή 

μεγαλύτερο από το EndX συν το offset ή το y του αντικειμένου είναι μικρότερο 

από το EndY μείον το offset η μεγαλύτερο από το EndY συν το offset, τότε το 

κομμάτι βρίσκεται σε λανθασμένη θέση, οπότε και οι συντεταγμένες του ορίζονται 

σε StartX και StartY, το κομμάτι επιστρέφει στη θέση που είχε αρχικά και 

ακούγεται ο ήχος σφάλματος, ο οποίος έχει τοποθετηθεί ως movie clip πάνω σε 

κάθε κομμάτι. Αν δεν ισχύει κάποια από της παραπάνω συνθήκες, τότε τα x και y 
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του κομματιού ορίζονται σε EndX, EndY, δηλαδή το κομμάτι κουμπώνει ακριβώς 

στη σωστή θέση, έχοντας συνυπολογίσει και το offset που ορίσαμε εξαρχής και 

αναπαράγεται το γνωστό εφέ με τα αστεράκια και τον ήχο επιβράβευσης. 

 

 

 

Στην περίπτωση που το κομμάτι έχει τοποθετηθεί σωστά, γίνεται έλεγχος του 

κατά πόσο και τα υπόλοιπα κομμάτια βρίσκονται στη σωστή θέση.  Η συνάρτηση 

checkgame2 , καλείται και πάλι μέσω του movie clip του εφέ επιβράβευσης , για 

της λόγους που έχουν εξηγηθεί και παραπάνω. Ο κώδικας φαίνεται πιο κάτω: 

 



 

102 
 

 

 

Όταν ο έλεγχος επαληθεύεται, ο παίκτης περνάει στο frame επιβράβευσης . 

 

Το παιχνίδι με τη βιβλιοθήκη – προγραμματισμός  

Στη βιβλιοθήκη υπάρχουνε τρία ράφια με ένα αντικείμενο τοποθετημένο στο 

καθένα. Γύρω από τη βιβλιοθήκη, σε τυχαίες θέσεις βρίσκονται άλλα δεκατρία 

αντικείμενα τα οποία πρέπει να τοποθετηθούν στο σωστό ράφι. Και σε αυτή τη 

δοκιμασία χρησιμοποιήσαμε τη λογική του drag-and-drop. 

Αρχικά, ορίσαμε ένα offset για τον άξονα X και τρία offsets για τον άξονα Y, 

ξεχωριστά για το κάθε ράφι. Το offset είναι ο ακέραιος αριθμός, που δείχνει με 

πόση ευκολία «κουμπώνει» το αντικείμενο στη σωστή θέση, ενώ ταυτόχρονα 

οριοθετεί της διαστάσεις των ραφιών.  
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Της είναι κατανοητό, μιας και το μήκος των ραφιών είναι ίδιο (άξονας Χ), η τιμή  

offset θα είναι ίδια σε όλα . Ωστόσο , οι τελικές τιμές Υ, της κάθε κατηγορίας 

αντικειμένων, διαφέρουν σε κάθε ράφι .Γενικά, φροντίσαμε της ο αριθμός να είναι 

τέτοιος για κάθε παιχνίδι, έτσι ώστε το παιδί να μη δυσκολεύεται να τοποθετήσει 

τα αντικείμενα της σωστές θέσεις. 

Στη συνέχεια, για κάθε αντικείμενο ορίσαμε την αρχική και την τελική του θέση, 

δηλαδή τη θέση στην οποία βρίσκεται στην αρχή και τη θέση στην οποία πρέπει 

να μπει για να θεωρήσουμε ότι έχει γίνει σωστή τοποθέτηση του αντικειμένου. 

 

Η λογική των δύο συναρτήσεων που καλούνται για τη μετακίνηση και την 

τοποθέτηση του αντικειμένου , των startDragging και stopDragging περιγράφεται 

αναλυτικά παραπάνω. 

Κάθε φορά που ο παίκτης μετακινεί ένα αντικείμενο και το αφήνει σε κάποια θέση 

γίνεται έλεγχος για τον αν πρόκειται για τη σωστή. Ο έλεγχος της, γίνεται με βάση 

της τελικές συντεταγμένες που ορίστηκαν εξαρχής για κάθε αντικείμενο , 

λαμβάνοντας υπόψη, πάντα, τα κατάλληλα offset. Έτσι, αφήνοντας το σε σημείο 

τόσο κοντινό στην απόλυτα σωστή θέση, όσο έχουμε ορίσει με το offset, το 

αντικείμενο αυτόματα «κουμπώνει» στην τελική του θέση. Αν το x του 

αντικειμένου είναι μικρότερο από το EndX μείον το offset ή μεγαλύτερο από το 

EndX συν το offset ή το y του αντικειμένου είναι μικρότερο από το EndY μείον το 

offset η μεγαλύτερο από το EndY συν το offset, τότε ακούγεται ο ήχος 

σφάλματος που έχει τοποθετηθεί ως movie clip πάνω σε κάθε αντικείμενο και 

αυτό επιστρέφει στην αρχική του θέση. Διαφορετικά, αναπαράγεται το εφέ της 

επιβράβευσης που έχει τοποθετηθεί, της, ως movie clip πάνω σε κάθε ράφι. 
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Αφότου, όλα τα αντικείμενα έχουνε μπει στα ράφια, η checkGameVivliothiki, η 

οποία βρίσκεται μέσα στο movie clip του εφέ επιβράβευσης,  ελέγχει κατά πόσο 

και τα δεκατρία αντικείμενα έχουν τοποθετηθεί στα σωστά ράφια. 

 

 

 Αν αυτό ισχύει, το παιχνίδι έχει ολοκληρωθεί και μεταβαίνει στο τελευταίο frame 

όπου εμφανίζεται το μήνυμα «Συγχαρητήρια! Κέρδισες!». 

 

8.3.2.3. Κουζίνα 

Το παιχνίδι με το στρώσιμο του τραπεζιού – προγραμματισμός 
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Σε αυτό το παιχνίδι, το σκηνικό είναι χωρισμένο σε δύο μέρη: στο πάνω μέρος 

της οθόνης είναι τοποθετημένα τέσσερα αντικείμενα για το στρώσιμο του 

τραπεζιού, ένα πιάτο, ένα μαχαίρι, ένα κουτάλι και ένα πιρούνι. Στο κάτω μέρος 

βρίσκεται ένα σουβέρ για φαγητό, πάνω στο οποίο υπάρχουνε τέσσερα 

αποτυπώματα των αντικειμένων που προαναφέραμε, τοποθετημένα σύμφωνα με 

της κανόνες στρωσίματος του τραπεζιού. Ο παίκτης πρέπει να καταφέρει να 

τοποθετήσει τα αντικείμενα στα σωστά αποτυπώματα. Αυτά τα αντικείμενα 

έχουνε μετατραπεί σε movie clips και πάνω της έχει τοποθετηθεί από ένα movie 

clip που περιέχει τον ήχο σφάλματος. Αντίστοιχα, πάνω στα αποτυπώματα 

έχουνε τοποθετηθεί τα movie clips με το οπτικοακουστικό εφέ επιβράβευσης. Της 

, ορίσαμε έναν ακέραιο αριθμό που ονομάσαμε offsettableset, ο οποίος δηλώνει 

πόσο κοντά στη σωστή θέση πρέπει να φτάσει ένα αντικείμενο έτσι ώστε να 

«κουμπώσει», ουσιαστικά, δηλαδή, την ευκολία με την οποία το movie clip 

τοποθετείται στη σωστή του θέση. Σε όλα τα παιχνίδια που σχεδιάσαμε και τα 

οποία βασίζονται στη λογική της σωστής τοποθέτησης αντικειμένων, φροντίσαμε 

να ρυθμίσουμε αυτή την τιμή με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι εύκολο για κάποιο 

παιδί να κάνει τη διαδικασία.  

Έπειτα, για κάθε ένα από τα τέσσερα movie clips, ορίσαμε τέσσερεις μεταβλητές 

που αποτελούν τα Χ και Υ της αρχικής και τελικής θέσης, όπου με τον όρο αρχική 

θέση εννοείται η θέση στην οποία βρίσκεται τοποθετημένο καθένα από τα 

τέσσερα προαναφερθέντα αντικείμενα κατά την έναρξη του παιχνιδιού και τελική 

είναι η σωστή θέση στην οποία πρέπει να τοποθετηθεί κάθε κομμάτι του 

σερβίτσιου, οι συντεταγμένες δηλαδή των αποτυπωμάτων. 

 

Κάθε φορά που ο παίκτης προσπαθεί να τοποθετήσει ένα αντικείμενο πάνω σε 

ένα αποτύπωμα γίνεται έλεγχος για τον αν πρόκειται για τη σωστή θέση. Αν δεν 

συμβαίνει αυτό, ακούγεται ο ήχος σφάλματος  και το αντικείμενο επιστρέφει στην 
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αρχική του θέση ,ενώ σε αντίθετη περίπτωση τα Χ και Υ τίθενται ίσα με EndX και 

EndY. Αυτό γίνεται σε περίπτωση που το x του αντικειμένου είναι μικρότερο από 

το EndX μείον το offset ή μεγαλύτερο από το EndX συν το offset ή το y του 

αντικειμένου είναι μικρότερο από το EndY μείον το offset η μεγαλύτερο από το 

EndY συν το offset.  

 

Αφού τοποθετηθεί κάθε ένα αντικείμενο στη σωστή θέση γίνεται έλεγχος 

ολοκλήρωσης του παιχνιδιού και εφόσον ικανοποιείται η σχετική συνθήκη, τότε 

γίνεται μετάβαση στο τελευταίο frame του παιχνιδιού όπου εμφανίζεται μήνυμα 

επιβράβευσης «Μπράβο! Τα κατάφερες» και ταυτοχρόνως αναπαράγεται το 

οπτικοακουστικό εφέ με τα παιδάκια που χοροπηδάνε, τα αστεράκια και τον ήχο 

επιβράβευσης. 

 

 

 

Το παιχνίδι μνήμης – προγραμματισμός 

O κώδικας του συγκεκριμένου παιχνιδιού δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε σε ένα 

ξεχωριστό εξωτερικό αρχείο .as, το οποίο στη συνέχεια συνδέθηκε με την 

υπόλοιπη εφαρμογή. Η σύνταξη του κώδικα στο Flash  μπορεί να γίνει με δύο 

τρόπους: είτε απευθείας μέσα σε ένα layer της βασικής σκηνής της , είτε σε 
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εξωτερικό αρχείο που συνδέεται με την κύρια εφαρμογή μέσω Class. Το 

αποτέλεσμα και της δύο περιπτώσεις είναι ακριβώς το ίδιο και η επιλογή του 

τρόπου συγγραφής του κώδικα εξαρτάται απόλυτα από την κρίση του 

προγραμματιστή. Ενώ , λοιπόν , εμείς για το συγκεκριμένο project επιλέξαμε τον 

πρώτο τρόπο , θεωρήσαμε σωστό να δημιουργήσουμε έστω και μία επιμέρους 

εφαρμογή με τον δεύτερο .Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το παιχνίδι 

μνήμης.  

Αρχικά, κάνουμε την εισαγωγή των απαραίτητων βιβλιοθηκών και αμέσως μετά 

ορίζουμε της μεταβλητές του παιχνιδιού της. 

 

Ξεκινάμε ορίζοντας όλες τις  public συναρτήσεις startMenu, startHowToPlay, 

startWin και startGame. 
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Στη συνέχεια δημιουργείται της της πίνακας, ο οποίος θα περιέχει 10 κάρτες, για 

την ακρίβεια 5 κάρτες εις διπλούν, για της οποίες ορίζεται να είναι γυρισμένες 

ανάποδα κατά την έναρξη του παιχνιδιού, ενώ μόλις πυροδοτείται ένα 

MouseEvent τύπου CLICK, να γυρίζουνε έτσι ώστε να φαίνεται το περιεχόμενο 

της.  

 

Στη συνάρτηση setupGame γίνεται έλεγχος των movie clips για να διαπιστωθεί 

αν είναι τύπου Card και αν αυτό ισχύει, τότε τοποθετούνται μέσα στον πίνακα 

που έχουμε φτιάξει.  

 

Μετά από την setupGame έχουνε γραφτεί και οι υπόλοιπες private συναρτήσεις, 

η gotoStartGame, gotoHowToPlay και gotoMenu και flipCard. Η συνάρτηση 

flipCard λειτουργεί ως εξής: 
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Αν δεν έχει επιλεχθεί ακόμη καμία κάρτα, τότε η τιμή της firstCard ισουται με null. 

Μόλις γίνει η επιλογή, αυτή η κάρτα γυρίζει ανάποδα και εμφανίζεται το 

περιεχόμενο της. Αν δεν έχει επιλεχθεί δεύτερη κάρτα, τότε η τιμή της 

secondCard είναι null και μόλις επιλεγεί η δεύτερη κάρτα, τότε αυτή ανοίγει και 

φαίνεται το περιεχόμενο της. Μόλις επιλεγεί και μία Τρίτη κάρτα, τότε οι δύο που 

είναι ήδη ανοικτές γυρνάνε ανάποδα, η τιμή της secondCard γίνεται και πάλι null, 

αφού μόνο μία κάρτα είναι επιλεγμένη στην παρούσα χρονική στιγμή και η Τρίτη 

κάρτα ανοίγει και εμφανίζει το περιεχόμενο της. Με τη συνάρτηση 

handleGameLogic κάνουμε τη σύγκριση των καρτών που ανοίγουνε.  
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Αν η τιμή της firstCard και της secondCard είναι διαφορετική του null, τότε αν η 

τιμή της hiddenValue της πρώτης ισούται με αυτήν της δεύτερης, δηλαδή οι δύο 

κάρτες έχουνε το ίδιο περιεχόμενο, τότε εξαφανίζονται από την οθόνη με τη 

βοήθεια της removeChild και η βαθμολογία αυξάνεται κατά 10 βαθμούς και πλέον 

η τιμές των firstCard και secondCard ρυθμίζονται σε null, πράγμα που σημαίνει 

ότι καμία κάρτα δεν είναι επιλεγμένη. Η δοκιμασία ολοκληρώνεται επιτυχώς μόλις 

το score γίνει 50, δηλαδή έχουνε βρεθεί και τα πέντε όμοια ζεύγη των καρτών. 

Τότε, η συνάρτηση triggerGoToWin οδηγεί στο frame win όπου λαμβάνει χώρα η 

επιβράβευση του παίκτη.  

 

 

8.3.2.4. Παιδικό Δωμάτιο 

Το παιχνίδι της εύρεσης αντικειμένων – προγραμματισμός 

Μέσα στο παιδικό δωμάτιο τοποθετήθηκαν δέκα αντικείμενα τα οποία 

μετατράπηκαν σε buttons με τη διαδικασία Convert to Symbol > Button. Στο 

βασικό παιχνίδι υπάρχει μόνο ένα κουμπί για έξοδο, ενώ στην οθόνη 
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επιβράβευσης, όπου εμφανίζεται το μήνυμα «Μπράβο! Τα κατάφερες» δίνεται 

και η επιπλέον επιλογή στον χρήστη, να ξαναπαίξει. 

Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι δέκα λέξεις για τα αντικείμενα που 

πρέπει να βρει ο παίκτης και κάθε φορά που βρίσκεται ένα από αυτά η λέξη 

αμέσως εξαφανίζεται και αναπαράγεται το movie clip με το οπτικοακουστικό εφέ, 

ενώ την ίδια στιγμή ο παίκτης ακούει το όνομα του αντικειμένου που έχει βρει. 

Της πάρουμε για παράδειγμα τη μπάλα, ένα από τα δέκα αντικείμενα που 

καλείται ο παίκτης να βρει:  

 

Η συνάρτηση της είναι η handleClickBall η οποία κάνει τρία πράγματα: Πρώτον, 

μόλις πατηθεί η μπάλα από τον παίκτη η ιδιότητα visible του ball_object, τίθεται 

σε false. Το ball_object είναι το πλαίσιο κειμένου στο οποίο βρίσκεται γραμμένη η 

λέξη «Μπάλα» στο πάνω μέρος της οθόνης. Όταν το αντικείμενο πατηθεί, 

αμέσως η λέξη εξαφανίζεται. 

Δεύτερον, απομακρύνεται το MouseEvent το οποίο λαμβάνει χώρα με το που ο 

παίκτης πάρει το χέρι του από το αντικείμενο, αφού πλέον δε χρειάζεται. 

Τρίτον, αναπαράγεται το movie clip με τα αστεράκια και τον ήχο, ακριβώς τη 

στιγμή που ο παίκτης σηκώσει το χέρι του από το αντικείμενο πάνω στο οποίο 

πάτησε. Για να γίνει αυτό, σε κάθε ένα από τα αντικείμενα, έχει τοποθετηθεί το εν 

λόγω movie clip.  

Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο έχουνε γραφτεί οι υπόλοιπες εννέα συναρτήσεις για 

τα αντικείμενα που πρέπει να βρει το παιδί τα οποία είναι: πίνακες, καβαλέτο, 

τραπέζι, μαξιλάρια, αρκουδάκι, λάμπα, καρέκλα, υπολογιστής, δώρα. Στο τέλος 

γίνεται ο έλεγχος για να διαπιστωθεί αν το παιχνίδι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. 

Στην checkFindGame έχουμε μια if η οποία ελέγχει αν η τιμή της ιδιότητας visible 

είναι false και για τα δέκα αντικείμενα, δηλαδή αν τα ονόματα όλων έχουνε 

εξαφανιστεί από το πάνω μέρος της οθόνης, αυτό σημαίνει ότι το παιδί τα έχει 
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βρει όλα και άρα έχει ολοκληρώσει τη δοκιμασία, οπότε και γίνεται η μετάβαση 

στο τελευταίο frame της επιβράβευσης.  

 

 

Σε αυτό το frame δίνονται στον παίκτη δύο επιλογές: να ξαναπαίξει ή να 

πραγματοποιήσει έξοδο, επιστρέφοντας στο δωμάτιο. Ο κώδικας για τα δύο αυτά 

κουμπιά, έχει συνταχθεί ως εξής: 

   

 

Το παιχνίδι της ζωγραφικής – προγραμματισμός 

Στο μενού του παιχνιδιού, ο παίκτης έχει να διαλέξει ανάμεσα σε έξι διαφορετικές 

εικόνες, της οποίες έχουμε μετατρέψει σε κουμπιά, για να ζωγραφίζει. Πατώντας 

σε κάποιο από αυτά τα κουμπιά μεταβαίνει σε μια οθόνη όπου καλείται να 

επιλέξει ανάμεσα σε τρεις όμοιες εικόνες του αντικειμένου που έχει διαλέξει. Για 

παράδειγμα ζητείται να επιλέξει τα αριστερά ψαράκια ή τη μικρότερη πεταλούδα, 

ή τη μεσαία εικόνα από της τρεις. Οι τρεις επιλογές βρίσκονται μέσα σε πλαίσια κι 

έχουνε, της, μετατραπεί σε κουμπιά. Πατώντας σε κάποια από της δύο 

λανθασμένες επιλογές, ακούει τον χαρακτηριστικό ήχο σφάλματος, ενώ αν 



 

113 
 

επιλέξει τη σωστή εικόνα με βάση αυτό που του ζητείται, μεταβαίνει σε μια νέα 

οθόνη, στην αριστερή πλευρά της οποίας εμφανίζεται αχρωμάτιστη η εικόνα και 

στη δεξιά πλευρά είναι τοποθετημένοι οι κουβάδες με τα διαθέσιμα χρώματα.  

 

Όσον αφορά τον κώδικα, της αποτελείται, ουσιαστικά, από δύο κομμάτια. Το ένα 

αφορά την επιλογή του χρώματος από τον αντίστοιχο κουβά και το άλλο τη 

διαδικασία του γεμίσματος, έτσι ώστε όταν ο παίκτης ακουμπήσει σε κάποιο 

σημερινό της εικόνας, αυτή να χρωματιστεί με το συγκεκριμένο χρώμα που έχει 

επιλεγεί. Της πάρουμε, για παράδειγμα την εικόνα με τα ψαράκια, καθώς η 

λογική είναι ακριβώς η ίδια για της της υπόλοιπες εικόνες. Ο κουβάς με το 

κόκκινο χρώμα έχει μετατραπεί σε movie clip το οποίο μόλις πατηθεί εκτελεί τη 

συνάρτηση RedFish η οποία μέσω της SelColorFish επιλέγει το κόκκινο χρώμα 

το οποίο αναφέρεται με τον κωδικό 0xFF0000. H ίδια ακριβώς διαδικασία γίνεται 

για τα υπόλοιπα διαθέσιμα χρώματα του παιχνιδιού: άσπρο, μαύρο, πράσινο, 

πορτοκαλί, κίτρινο, μοβ, μπλε. 

 

Ενόσω το κόκκινο χρώμα είναι επιλεγμένο στο «πινέλο» του παίκτη, εισάγουμε 

ένα νέο mouse event τύπου CLICK. Μόλις ο παίκτης ακουμπήσει κάποιο σημείο 

της εικόνας, αυτή χρωματίζεται με το χρώμα που είναι επιλεγμένο την παρούσα 

στιγμή και το οποίο παίρνει από τη μεταβλητή SelColoFish. Το «γέμισμα» 

επιτυγχάνεται μέσω της colorTransform. 
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Σημείωση: Σε αυτό το σημείο, να σημειώσουμε ότι για να δώσουμε στον παίκτη 

τη δυνατότητα να χρωματίσει διαφορετικά τα επιμέρους τμήματα της εκάστοτε 

εικόνας, ακολουθήσαμε μια διαδικασία: η εικόνα επιλέχθηκε και με Modify > 

Bitmap > Trace Bitmap κατέστη δυνατόν να τη διαχωρίσουμε σε επιμέρους 

τμήματα. Κάθε τμήμα από αυτά, μετατράπηκε σε movie clip, για παράδειγμα, 

Fish1, Fish1,Fish3 κ.τ.λ. έτσι ώστε να το διαχειριζόμαστε ξεχωριστά.  Άρα, κάθε 

εικόνα έχει διαχωριστεί σε επιμέρους movie clips για τα οποία εφαρμόζεται η 

colorTransform ξεχωριστά.  

 

8.3.2.5. Μπάνιο 

Το παιχνίδι με τα άπλυτα – προγραμματισμός 

Στο frame όπου βρίσκεται το layout του βασικού παιχνιδιού, έχει τοποθετηθεί ένα 

χρωματιστό καλάθι μπάνιου για άπλυτα ρούχα, πάνω στο οποίο έχει μπει το 

movie clip με το οπτικοακουστικό εφέ με τα αστεράκια και τον ήχο 

κουδουνίσματος. Αυτό θα χρησιμεύσει παρακάτω όταν θα γίνει ο έλεγχος για την 

ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Στο πάνω μέρος της οθόνης και σε διάφορες θέσεις, 

έχουνε τοποθετηθεί οκτώ διαφορετικά παιδικά ρούχα πέντε από τα οποία έχουνε 

λεκέδες και άλλα τρία καθαρά. Τα ρούχα αυτά έχουνε μετατραπεί σε movie clips 

με τη γνωστή διαδικασία και της έχει δοθεί από ένα instance name. Πάνω σε 

κάθε ένα από αυτά έχει τοποθετηθεί το movie clip με τον ήχο σφάλματος, έτσι 

ώστε να ακούγεται κάθε φορά που θα γίνεται λανθασμένη τοποθέτηση ρούχου. 

Για κάθε ένα movie clip προσθέσαμε δύο γεγονότα MouseEvents, ένα για όταν 

θα πατάει πάνω στο movie clip και ένα για όταν θα σηκώνει το χέρι από αυτό. Οι 

δύο συναρτήσεις που ορίστηκαν, αντίστοιχα, είναι η startDraggingLaundry και 

stopDraggingLaundry. Με την πρώτη έχει τη δυνατότητα να σέρνει το ρούχο για 
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να το τοποθετήσει στο καλάθι, ενώ με τη δεύτερη, γίνεται ουσιαστικά η 

τοποθέτηση στο σημείο όπου ο παίκτης σήκωσε το χέρι του από το ρούχο. 

 

Φυσικά, ορίστηκε κα εδώ ένα offset καθώς και αρχικές και τελικές τιμές για το 

κάθε αντικείμενο. 

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, η ιδιαιτερότητα είναι ότι οι τελικές θέσεις των 

καθαρών ρούχων συμπίπτουν με της αρχικές. Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, που 

ο παίκτης θα προσπαθήσει να βάλει ένα καθαρό ρούχο στο καλάθι, αυτό θα 

επιστρέψει της ακριβείς αρχικές συντεταγμένες του, άρα τα x και y αυτών των 

ρούχων θα καταλήγουν πάντα να ισούνται με StartX και StartY. Όσον αφορά τα 

βρώμικα ρούχα, αυτά μόλις τοποθετηθούν της σωστές θέσεις μέσα στο καλάθι, 

της EndX1 και EndY1, καταλήγουν της θέσεις EndX και EndY οι οποίες είναι 

θέσεις εκτός οθόνης.Αυτό έγινε, καθώς με της πρώτες δοκιμές στο παιχνίδι, 

διαπιστώσαμε ότι όσο τα ρούχα μπαίνανε μέσα στο καλάθι, κάποια από αυτά 

«κουμπώνανε» της της θέσεις, το ένα πάνω στο άλλο, με αποτέλεσμα να μην 

ικανοποιείται ποτέ η συνθήκη για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, αφού 

φαινόταν ότι δεν έχουνε μπει όλα τα ρούχα στο καλάθι. Σε περίπτωση που 

μετακινηθούνε της λανθασμένη κατεύθυνση, αν για παράδειγμα, ο παίκτης δεν τα 

σύρει της το καλάθι αλλά της κάποιο άλλο σημείο της οθόνης και ισχύει κάτι από 

τα εξής: το x του αντικειμένου να είναι μικρότερο από το EndX μείον το offset ή 

μεγαλύτερο από το EndX συν το offset ή το y του αντικειμένου να είναι μικρότερο 

από το EndY μείον το offset η μεγαλύτερο από το EndY συν το offset, τότε αυτά 

επιστρέφουν της αρχικές της θέσεις. 
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Η τελική συνθήκη που πρέπει να ισχύει για να ικανοποιείται η 

checkGameLaundry είναι το x κάθε της από τα βρώμικα ρούχα να είναι 

μεγαλύτερο του EndΧ-1 και μικρότερο του EndX+1 και συγχρόνως το y κάθε 

βρώμικου ρούχου να είναι μεγαλύτερο του EndY-1 και μικρότερο του EndY+1. 

Η συνάρτηση checkGameLaundry μετά από την τοποθέτηση κάθε ρούχου, 

καλείται μέσα από το movieclip με το οπτικοακουστικό εφέ, έτσι ώστε να 

προλάβουνε να εμφανιστούνε τα αστεράκια, πριν γίνει η μετάβαση στο τελικό 

frame. 

 

 

Το παιχνίδι με τα δόντια – προγραμματισμός 

To πρώτο πράγμα που έπρεπε να γίνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν να 

τοποθετηθεί στη σκηνή μία οδοντόβουρτσα, η οποία είτε θα έπαιζε το ρόλο του 

ποντικιού, είτε θα ακολουθούσε της κινήσεις που κάνει ο παίκτης με το χέρι του 

πάνω στην οθόνη. Η ύπαρξη της οδοντόβουρτσας , βοηθά το παιδί στην 

απόκτηση μιας όσο το δυνατόν κοντινότερης προσέγγισης της διαδικασίας που 

και το ίδιο πρέπει καθημερινά να ακολουθεί.  

Για να το πετύχουμε αυτό, λοιπόν, δημιουργήθηκε στο Photoshop μία 

οδοντόβουρτσα και αφού εισήχθη στο Flash ,μετατράπηκε σε movieclip  

(cursor_mc).  Mέσω της εντολής stage.addChild , η οδοντόβουρτσα εμφανίστηκε  
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στη σκηνή που επιλέξαμε , ενώ μέσω των stage.mouseX και stage.mouseY 

δόθηκαν συντεταγμένες , οι οποίες μεταβάλλονται σύμφωνα με την κίνηση του 

ποντικιού ή του δακτύλου του παίκτη.  

 

Δημιουργήθηκαν 28 συναρτήσεις roll , μία για κάθε δόντι , οι οποίες εισήγαγαν τη 

λειτουργία ROLL_OVER. Μέσω του συγκεκριμένου event της δίνεται η 

δυνατότητα να μεταβάλλουμε όποιες τιμές, μιας συγκεκριμένης επιφάνειας, 

επιθυμούμε, κάθε φορά που ο κέρσορας διέρχεται πάνω από αυτήν. Για να 

βοηθήσουμε το παιδί να αντιληφθεί τη σημασία του βουρτσίσματος των δοντιών , 

δόθηκε σε αυτά ένα έντονο κίτρινο χρώμα , το οποίο σταδιακά θα γινόταν λευκό. 

Για να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιήθηκε η μεταβλητή alpha , η οποία ορίζεται ως 

η αδιαφάνεια της εικόνας . Η μεταβλητή αυτή έχει αρχική τιμή 1 (100%)  και μέσω 

της συνάρτησης roll, που καλείται για κάθε δόντι, η αδιαφάνεια μειώνεται κατά 3/2 

έως ότου πάρει τιμή μικρότερη του 0.3 (30%) ,0.5 (50%), 0.6 (60%) ή 0.8 (80%) 

και τα δόντια γίνουν λευκά . Οι τιμές της αδιαφάνειας επιλέχθηκαν σύμφωνα με 

τη θέση , το μέγεθος και την ευκολία προσπέλασης του δοντιού . 

 

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, γίνεται ο σχετικός έλεγχος της αδιαφάνειας κάθε 

δοντιού ξεχωριστά με τη χρήση της checkteeth, της φαίνεται παρακάτω : 
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Τέλος, και αφότου έχει επαληθευτεί η συνθήκη checkteeth, απομακρύνονται όλα 

τα events τύπου ROLL_OVER , ενώ μέσω της removeChlid εξαφανίζουμε την 

οδοντόβουρτσα από το σκηνικό, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να 

παραμείνει εμφανής και σε επόμενο παιχνίδι και στη συνέχεια γίνεται η μετάβαση 

στο τελευταίο frame όπου ο παίκτης επιδοκιμάζεται για την επιτυχή ολοκλήρωση 

της διαδικασίας.  

Αξίζει να αναφερθεί , ότι στην προσπάθεια της να γίνει το παιχνίδι πιο ευχάριστο, 

δημιουργήθηκε ένα script ,με σκοπό την ύπαρξη της εφέ με κινούμενες 

μπουρμπουλήθρες, το οποίο αναπαράγεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 

βουρτσίσματος των δοντιών . 

 

 

8.3.2.6. Κρεβατοκάμαρα 

Το παιχνίδι με της χρωματιστές κρεμάστρες – προγραμματισμός 
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Στο συγκεκριμένο παιχνίδι δημιουργήθηκαν στο Photoshop πέντε μπλουζάκια σε 

διαφορετικά χρώματα, καθώς και οι αντίστοιχες κρεμάστρες. Αφού εισήχθησαν 

στο Flash ,  μετατράπηκαν σε movie clips.  

Ορίστηκε ένα offset για το παιχνίδι, που εκφράζει το περιθώριο λάθους της 

τοποθέτησης για κάθε ένα από τα χρωματιστά μπλουζάκια πάνω της κρεμάστρες 

και στη συνέχεια για κάθε ένα από αυτά ορίστηκε μία αρχική και μία τελική θέση.  

 

Κάθε φορά που γίνεται μία προσπάθεια για τοποθέτηση κάποιας μπλούζας στην 

κρεμάστρα, γίνεται ο σχετικός έλεγχος για το αν είναι η σωστή θέση. Αφού 

τοποθετηθούν όλα τα μπλουζάκια, πραγματοποιείται ο έλεγχος για την 

ολοκλήρωση του παιχνιδιού.  

 

Μέσα στα cases της switch δεν έχουμε βάλει checkGame, καθώς αυτή , για 

ακόμα μια φορά ,τοποθετήθηκε μέσα στο movie clip με το οπτικοακουστικό εφέ 

της επιβράβευσης για να μην χάνεται το εφέ στην τοποθέτηση της τελευταίας 

μπλούζας. 
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Επιπλέον, σε αυτό το movie clip, το οποίο βρίσκεται τοποθετημένο πάνω σε κάθε 

χρωματιστή κρεμάστρα, μπήκε και ο ήχος με το χρώμα του σωστού ζεύγους 

μπλούζας – κρεμάστρας. Έτσι κάθε φορά που ο παίκτης κάνει ένα σωστό 

ταίριασμα, εκτός από το σχετικό εφέ που λαμβάνει χώρα, ακούγεται και το 

αντίστοιχο χρώμα.  

 

 

 

 

Εικόνα 38: Το οπτικοακουστικό εφέ στο παιχνίδι με τις κρεμάστρες 
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Όταν επαληθευτεί η συνάρτηση ελέγχου, της ορθής τοποθέτησης των μπλουζών, 

περνάμε και πάλι στο frame επιβράβευσης. 

 

Το παιχνίδι των συναισθημάτων - προγραμματισμός 

Σε αυτό το παιχνίδι ο παίκτης καλείται να απαντήσει πώς αισθάνεται το άτομο της 

φωτογραφίας που βλέπει. Σε κάθε frame αποτυπώνεται ένα διαφορετικό 

συναίσθημα. Οι τέσσερις πιθανές απαντήσεις βρίσκονται σε χρωματιστά πλαίσια, 

τα οποία έχουμε μετατρέψει σε κουμπιά. Τρία από τα τέσσερα κουμπιά, κάθε 

φορά, περιέχουνε λανθασμένες απαντήσεις και στο frame DOWN του timeline 

τους έχουμε εισάγει τον ήχο σφάλματος για να ακούγεται σε περίπτωση που 

επιλεγούνε. Πάνω στα κουμπιά που περιέχουνε σωστή απάντηση έχει 

τοποθετηθεί το movie clip με το εφέ επιβράβευσης. Μέσα από το movie clip 

γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος, έτσι ώστε μόλις επιλεγεί η σωστή απάντηση, να 

γυρνάει η σελίδα του άλμπουμ και ο παίκτης να συναντά την επόμενη ερώτηση.  

 

 

Όπως παρατηρούμε ,παραπάνω, καλείται ένα ακόμα movie clip με όνομα 

PageTurn. Το εν λόγω movie clip δημιουργήθηκε με σκοπό να δώσει την 
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αίσθηση ενός φωτογραφικού άλμπουμ που ο παίκτης ξεφυλλίζει. Για τη 

δημιουργία του συγκεκριμένου τεχνάσματος , αφού σχεδιάσαμε το περίβλημα 

που θα αποτελούσε το άλμπουμ μας ,  εισάγαμε ένα νέο επίπεδο , όπου 

σχεδιάσαμε καρέ καρέ σε δεκαπέντε frames την κίνηση της σελίδας. Στη 

συνέχεια το movie clip τοποθετήθηκε σε όλα τα frames της αρχικής μας σκηνής. 

Μιας και πρωταρχικός ρόλος της κατασκευής του συγκεκριμένου παιχνιδιού , 

ήταν η έντονη δυσκολία αναγνώρισης συναισθημάτων από τα παιδιά με αυτισμό, 

θεωρήσαμε πως αναγκαία θα ήταν με κάθε σωστή απάντηση και η επεξήγησή 

της . Έτσι , δημιουργήθηκαν έξτρα frames που εξηγούσαν με ακρίβεια τα 

χαρακτηριστικά κάθε συναισθήματος που χρησιμοποιήθηκε. 

Όταν απαντηθούν σωστά όλες οι ερωτήσεις, η δοκιμασία ολοκληρώνεται 

επιτυχώς.  

 

8.4. Δημιουργία φόντων ανάλογα με την ώρα 

Ένα ακόμη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που προστέθηκε στην εφαρμογή μας, είναι 

η εμφάνιση διαφορετικού φόντου ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Γράφτηκε ένα 

script το οποίο εξυπηρετεί αυτόν ακριβώς τον σκοπό: διαβάζει δηλαδή, την ώρα 

από το σύστημα της εκάστοτε συσκευής στην οποία τρέχει η εφαρμογή και 

αναλόγως εμφανίζει την αρχική οθόνη του παιχνιδιού με πρωινό ή νυχτερινό 

φόντο. Αν η ώρα που θα διαβάσει είναι νωρίτερη των 7 , τότε εμφανίζεται το 

πρωινό φόντο με τον ήλιο και τα σύννεφα, ενώ για ώρα αργότερη των 7, το 

φόντο που εμφανίζεται είναι νυχτερινός ουρανός με αστέρια τα οποία 

τρεμοπαίζουν.  

 

Για να δημιουργήσουμε το εφέ του βραδινού φόντου, αρχικά επιλέχθηκε μία 

εικόνα με νυχτερινό ουρανό γεμάτο αστέρια. Αυτή η εικόνα, εισήχθη στο Flash 

και μετατράπηκε σε movie clip μέσα στο timeline του οποίου μπήκανε δύο 

επίπεδα, το ένα stars και το άλλο twinkle στο οποίο και σχεδιάσαμε το εφέ. Για να 

γίνει αυτό δημιουργήσαμε ένα πλέγμα από μικρές μαύρες βούλες μεγέθους 3*3, 

οι διαστάσεις του οποίου ήταν σε ύψος ίδιο με της εικόνας του φόντου και σε 

πλάτος λίγο μεγαλύτερο από το φόντο. Το πλέγμα αυτό επιλέχθηκε ολόκληρο, 
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μετατράπηκε σε movie clip και τοποθετήθηκε με την αριστερή του πλευρά να 

συμπίπτει με την αρχή της αριστερής πλευρά του φόντου.  

 

Εικόνα 39: Το νυχτερινό φόντο με τα τρεμάμενα αστέρια που δημιουργήθηκε 

 

Το επεκτείναμε κατά 100 frames, έτσι ώστε το εφέ που θα δημιουργηθεί να είναι 

διακριτικό και φυσικό. Επιλέγοντας όλα τα frames στα οποία εκτείνεται το πλέγμα 

και με δεξί κλικ, διαλέξαμε την επιλογή Create motion tween. Αυτή η κίνηση που 

ουσιαστικά ανταποκρίνεται στη μικρή προς τα αριστερά μετακίνηση του 

πλέγματος, κάνει τα αστέρια στον βραδινό ουρανό να φαίνονται ότι 

τρεμοπαίζουν.  

Αντίστοιχη διαδικασία χρησιμοποιήθηκε και στο πρωινό φόντο , όπου 

προσδώσαμε κίνηση στα σύννεφα. 

Ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για να διαβάζει η εφαρμογή μας την ώρα από 

το σύστημα της συσκευής Android είναι ο παρακάτω: 
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Η εφαρμογή μας διαβάζει την ώρα με τη βοήθεια της μεθόδου getHours η οποία 

δημιουργεί ένα αντικείμενο για το οποίο εμφανίζει τις τιμές της ώρας. Η μέθοδος 

αυτή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, χρησιμοποιεί την μεταβλητή returnObj για να 

ορίσει αν η ώρα που διαβάζει από το σύστημα είναι προ μεσημβρίας (ΑΜ) ή μετά 

μεσημβρίας (PM). Ανάλογα με το τι επιστρέφει η συνάρτηση getHoursAmPm, 

ικανοποιείται ή όχι η συνθήκη που έχουμε θέσει. Η συνθήκη ορίζει ότι το movie 

clip του φόντου θα παίζει το δεύτερο frame στο οποίο βρίσκεται το νυχτερινό 

φόντο στις περιπτώσεις που η ώρα είναι μεταξύ 7 και 12 το βράδυ ή 12 τα 

μεσάνυχτα έως 7 το πρωί. Να σημειωθεί ότι η μορφή της ώρας είναι 12ωρη 

όπως ορίζεται από τη μεταβλητή hour12. Για όλες τις υπόλοιπες ώρες μεταξύ 7 

το πρωί και 7 το απόγευμα, στην εφαρμογή θα εμφανίζεται το πρωινό φόντο.  

 

8.5. Χαρακτήρες  

Οι δύο χαρακτήρες της εφαρμογής μας είναι ένα αγοράκι κι ένα κοριτσάκι. Αυτά 

τα δύο παιδάκια συνοδεύουν τον παίκτη μας καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού 

και επικροτούν την  κάθε επιτυχία του. Οι δύο χαρακτήρες δημιουργήθηκαν στο 



 

125 
 

Photoshop σταδιακά, συνθέτοντας διάφορα χαρακτηριστικά. Στο συγκεκριμένο 

σημείο αντιμετωπίσαμε αρκετές δυσκολίες , μιας και ο σχεδιασμός των avatar 

είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία που απαιτεί και την χρήση ειδικών 

εργαλείων . Μιας και κάτι τέτοιο στη δική μας περίπτωση δεν ήταν εφικτό , 

αποφασίσαμε να δράσουμε πρακτικά , ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα . Αρχικά, λοιπόν, σχεδιάσαμε μέσω του Photoshop με πολύ 

προσοχή και κόπο ένα παιδικό σωματάκι με ένα κεφάλι . Τα χέρια των παιδιών 

αποφασίσαμε, μετά από πολλές δοκιμές, να είναι το ένα κάτω και το άλλο πάνω 

σα να χαιρετάει . Στη συνέχεια κρατήσαμε ένα αυτούσιο και δημιουργήσαμε ένα 

νέο αντίγραφο το οποίο στρέψαμε υπό διαφορετική γωνία. Στα δύο αυτά 

σωματάκια , προσθέσαμε ρούχα, μαλλιά , παπούτσια , χαρακτηριστικά 

προσώπου τα οποία χρωματίσαμε.  

Αφότου τελείωσε και αυτό το βήμα, έπρεπε να αποφασίσουμε τις στάσεις των 

χαρακτήρων μας που θα εξυπηρετούσανε τους σκοπούς των παιχνιδιών μας. Οι 

δύο στάσεις των παιδιών που χρειαζόμασταν οπωσδήποτε, ήταν μία με τα χέρια 

τους κατεβασμένα και μία με τα δύο τους χέρια σηκωμένα σα να πανηγυρίζουνε. 

Κρατήσαμε, επίσης, και μία ακόμα στάση, την αρχική όπου τα παιδιά έχουνε το 

ένα χέρι κατεβασμένο και το άλλο υψωμένο (το αγοράκι το δεξί και το κοριτσάκι 

το αριστερό).  

Σε πρώτη φάση προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε τις επιθυμητές στάσεις με 

τον εξής τρόπο: επιλέξαμε το περίγραμμα του χεριού που ήταν υψωμένο και 

αφού το κάναμε αποκοπή, στη συνέχεια ανοίξαμε ένα νέο αρχείο στο Photoshop 

και το επικολλήσαμε εκεί. Έπειτα, το επιλέξαμε ξανά, το αντιγράψαμε και το 

επικολλήσαμε στην αρχική εικόνα, στη θέση που ήταν αρχικά, αλλάζοντας τις 

διαστάσεις έτσι ώστε να είναι σε αναλογία με το κατεβασμένο χέρι και τον 

προσανατολισμό μου για να «κοιτάζει» προς τα κάτω. Αυτός ο τρόπος 

δημιούργησε το εξής πρόβλημα: το υψωμένο χέρι που αποκόψαμε και στη 

συνέχεια επικολλήσαμε, μετά από επεξεργασία φαινόταν ξένο πάνω στον 

χαρακτήρα καθώς δεν είχε ώμο. Για να διορθωθεί αυτό, χωρίς να μπούμε πάλι 

στα μονοπάτι του designing , αναζητήσαμε μια πιο πρακτική λύση. Για κάθε έναν 

από του χαρακτήρες μας, πήραμε την εικόνα και την περιστρέψαμε κάθετα, με 
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την επιλογή flip που δίνει το Photoshop. Έτσι είχαμε πλέον δύο εικόνες για τον 

κάθε χαρακτήρα, που η μία αποτελούσε καθρέφτισμα της άλλης. Πιο 

συγκεκριμένα, στη μία φαινόταν υψωμένο το δεξί χέρι και στο καθρέφτισμα της το 

αριστερό. Έτσι πήραμε αποκόψαμε από τη δεύτερη το δεξί, κατεβασμένο και το 

τοποθετήσαμε στη σωστή θέση της πρώτης εικόνας (αφού πρώτα από εκεί 

είχαμε αποκόψει το δεξί, υψωμένο χέρι). Την ίδια διαδικασία της περιστροφής 

χρησιμοποιήσαμε και για να δημιουργήσουμε τη στάση στην οποία είναι 

υψωμένα και τα δύο χέρια των παιδιών.  

Τέλος , δημιουργήθηκαν αρκετά αντίγραφα των avatar σχετικά με τα επιμέρους 

παιχνίδια μας . Για παράδειγμα , στο παιχνίδι με τα άπλυτα τα ρούχα τους είναι 

λερωμένα , στην κουζίνα κρατάνε κουτάλες και τοστ , στο puzzle της γυάλας 

φοράνε μάσκες κ.ά. 

Το επόμενο βήμα ήταν η εισαγωγή των χαρακτήρων στο Flash. Αφού τους 

εισάγαμε στη βιβλιοθήκη, τους τοποθετήσαμε σε όσα frames χρειάστηκε: μέσα 

σε κάθε δωμάτιο, στο μενού κάθε παιχνιδιού και στις οδηγίες. Σε κάθε δωμάτιο 

έχουνε τοποθετηθεί στο ανάλογο σημείο και σε ορισμένες περιπτώσεις κρατάνε 

αντικείμενα σχετικά με το χώρο στο οποίον βρίσκονται. Στα frames των οδηγιών, 

στέκονται δεξιά και αριστερά, το ίδιο και στα μενού. Η μόνη διαφοροποίηση 

βρίσκεται στα τελικά frames, εκεί που παραπέμπεται ο παίκτης μόλις 

ολοκληρώσει επιτυχώς μια δοκιμασία. Η διαφορά σε αυτά τα frames είναι ότι 

έπρεπε οι χαρακτήρες μας να ενσωματώνουνε κίνηση. Ολόκληρη η επεξεργασία 

για τη δημιουργία στάσεων στο Photoshop, έγινε ακριβώς για αυτό τον σκοπό. Οι 

χαρακτήρες λοιπόν, τοποθετήθηκαν στα συγκεκριμένα frames και μετατράπηκαν 

σε movie clips με δεξί κλικ πάνω στον χαρακτήρα και επιλέγοντας Convert to 

Symbol. Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε ως τύπο συμβόλου το Movie Clip 

και του δίνουμε ένα όνομα. Πλέον, το movie clip που έχουμε φτιάξει βρίσκεται 

στη βιβλιοθήκη μας, ενώ με διπλό κλικ πάνω του μπαίνουμε στο timeline του για 

να το διαμορφώσουμε. Σε αυτό το σημείο εισάγαμε 23 keyframes (στο νούμερο 

αυτό καταλήξαμε μετά από δοκιμές του και έχει να κάνει με το επιθυμητό 

αποτέλεσμα, όσον αφορά τη διάρκεια του animation). Το πρώτο keyframe 

ονομάστηκε beginning, στο δεύτερο μπήκε ο κώδικας για το animation με τα 
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αστεράκια και στο τελευταίο ο κώδικας για παύση της αναπαραγωγής του movie 

clip. Σε κάθε ένα από τα 23 frames, τα παιδάκια τοποθετήθηκαν με τέτοιον τρόπο 

ώστε να δημιουργηθεί ένα εφέ άλματος και επιστροφής στο έδαφος. Στο πρώτο 

frame, δηλαδή, τοποθετήθηκαν σε μία θέση και για μερικά επόμενα frames 

τοποθετούνταν όλο και λίγο πιο ψηλά και με τα χέρια υψωμένα ενώ στη συνέχεια 

άρχισαν να τοποθετούνται όλο και λίγο πιο χαμηλά και με κατεβασμένα χέρια 

έως ότου στο 23ο frame επιστρέψουν στην αρχική τους θέση. Αφού 

δημιουργήθηκαν οι διαφορετικές θέσεις, επιλέχθηκαν όλα τα keyframes του 

movie clip και με δεξί κλικ επιλέγοντας Create Motion Tween. Άρα, ουσιαστικά, η 

αναπαραγωγή του συγκεκριμένου movie clip οδηγεί στην κίνηση των 

χαρακτήρων μας. Επιπλέον, με την εισαγωγή του κώδικα για τα αστεράκια μέσα 

στο movie clip πετύχαμε ταυτόχρονα και την αναπαραγωγή αυτού του animation. 

Δηλαδή οι χαρακτήρες χοροπηδάνε σηκώνοντας τα χέρια τους και συγχρόνως 

εμφανίζεται το εφέ με τα χρωματιστά αστεράκια που περιέχει και τον ήχο 

επιβράβευσης. 

 

8.6. Ακουστικά και οπτικά εφέ 

Όπως έχουμε ήδη προαναφέρει, βασικό χαρακτηριστικό των παιδιών με αυτισμό 

είναι η αδυναμία ή η μειωμένη ικανότητα ανάγνωσης και γραφής. Αυτό δε 

σημαίνει, φυσικά, ότι κανένα από αυτά τα παιδιά δε μπορεί να διαβάσει και να 

γράψει. Γεγονός, όμως, είναι το ότι ανταποκρίνονται πολύ καλύτερα σε ηχητικά 

και οπτικά ερεθίσματα τύπου animation. Στην εφαρμογή μας αυτού του είδους τα 

animations ενσωματώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όταν ξεκινήσαμε να 

αναπτύσσουμε την εφαρμογή όλες οι οδηγίες και τα μηνύματα επιβράβευσης 

ήταν γραπτά. Σε κάθε παιχνίδι υπήρχε ένα frame οδηγιών στο οποίο ο παίκτης 

μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση από το αρχικό μενού, πατώντας πάνω στο 

κουμπί «Οδηγίες». Και όταν θα έμπαινε στο συγκεκριμένο frame θα μπορούσε 

να αναγνώσει τις οδηγίες. Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση ήρθε πολύ εύκολα 

από την παιδοψυχολόγο και ήταν αρνητική. Κατά πάσα πιθανότητα το παιδί δε 

θα ήταν σε θέση να διαβάσει όλες τις οδηγίες. Έτσι η ύπαρξη του συγκεκριμένου 

frame θα ήταν περιττή, εκτός – βέβαια – και αν έμπαινε ήχος, όπως και έγινε. 
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Αυτό ήταν το πρώτο βήμα στην ενσωμάτωση ήχου. Το δεύτερο ήταν η εισαγωγή 

μιας σύντομης οδηγίας, ενός τίτλου ουσιαστικά. Κάθε φορά που ανοίγει το μενού 

ενός παιχνιδιού, ακούγεται μία φράση που περιγράφει ποιο είναι το ζητούμενο 

του παιχνιδιού: «Έλα να ζωγραφίσουμε», «Βάλε τα βρώμικα ρούχα στο καλάθι», 

«Μπορείς να στρώσεις το τραπέζι;», «Βρες πώς νιώθει» κτλ. Έτσι, ακόμα και 

στην περίπτωση που ο παίκτης δεν πατήσει πάνω στο κουμπί των οδηγιών για 

να πάρει τις αναλυτικές οδηγίες, θα γνωρίζει τι αφορά το παιχνίδι. Αυτοί οι ήχοι 

τοποθετήθηκαν σε κάθε frame στο οποίο υπάρχει μενού παιχνιδιού. Στην δεξιά 

μεριά της οθόνης, από όπου δίνεται πρόσβαση στη βιβλιοθήκη και στις ιδιότητες, 

αφού επιλεχθεί η καρτέλα με τις ιδιότητες, στο σημείο που βρίσκεται η 

υποκαρτέλα sound, επιλέγουμε από το drop-down-menu τον επιθυμητό ήχο για 

κάθε παιχνίδι. Έτσι κάθε φορά που ο παίκτης βρεθεί στο αντίστοιχο frame, ο 

ήχος ξεκινά να αναπαράγεται. Για όλους αυτούς τους ήχους, δηλαδή τις σύντομες 

και τις αναλυτικές οδηγίες, την αναλυτική περιγραφή των συναισθημάτων στο 

παιχνίδι «Βρες πως νιώθει», την επιλογή της σωστής εικόνας και την εντολή 

«Διάλεξε χρώμα για να ζωγραφίσεις», θέλαμε να είναι δυνατή η παύση της 

αναπαραγωγής σε περίπτωση που ο παίκτης αποφασίσει να εγκαταλείψει 

κάποιο frame. Πιο συγκεκριμένα, έστω ότι ο παίκτης βρίσκεται σε κάποιο από 

όλα τα μενού και πατάει στο κουμπί με τις οδηγίες οπότε και ξεκινάει να 

ακούγεται η ανάγνωση των οδηγιών. Αν εκείνη τη στιγμή αποφασίσει ότι θέλει να 

εγκαταλείψει τις οδηγίες και πατήσει πάνω στο κουμπί «Παίξε», θα πρέπει με 

κάποιον τρόπο οι οδηγίες να σταματήσουνε να ακούγονται. Αυτό επετεύχθη με 

τον εξής τρόπο. Σε όλα τα κουμπιά των frames που περιείχαν οδηγίες και 

εντολές και τα οποία οδηγούσανε κάπου αλλού ( για παράδειγμα σε έξοδο ή στο 

περιβάλλον του ίδιου του παιχνιδιού) ορίσαμε μέσω των timelines τους να 

υπάρχει ο ήχος που υπήρχε στο frame. Στο keyframe down, δηλαδή, επιλέξαμε 

τον ήχο που υπάρχει και στο frame όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο κουμπί. Με 

αυτό τον τρόπο, πατώντας πάνω του και βγαίνοντας από εκεί ο παίκτης, ο ήχος 

κόβεται και αποφεύγουμε οποιοδήποτε πρόβλημα αλληλεπικάλυψες ήχων. 

Όλοι αυτοί οι ήχοι προήλθανε από την ηχογράφηση που κάναμε και αφότου έγινε 

η μετατροπή τους από μορφή .wav σε μορφή .mp3. Όσον αφορά την ποιότητα, 
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μετά από αρκετές δοκιμές προτιμήθηκε αυτή στα 96 kbps, καθώς συνδύαζε ένα 

καλό ακουστικά αποτέλεσμα με μικρό μέγεθος αρχείων. Το μέγεθος κάθε αρχείου 

ήταν ένας σημαντικός παράγοντας καθώς το πλήθος των ήχων που εισήχθησαν 

τελικά ήταν πολύ μεγάλο, με αποτέλεσμα η ποιότητα του mp3 να είναι 

καθοριστικής σημασίας για το τελικό μέγεθος του αρχείου .fla. Ταυτόχρονα, 

χρειάστηκε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις του Flash από τα Publish Settings, καθώς 

εξ ορισμού υποστηρίζει ποιότητα ήχων 16kbps πολύ χαμηλότερη, δηλαδή, από 

την επιθυμητή των 96 kbps.  

 

 

Εικόνα 40: Ρυθμίσεις ήχου για βέλτιστη ποιότητα 

 

Ρυθμίσαμε τον τύπο στο mp3, το bitrate στα 128kbps για να μας καλύπτει 

πλήρως και την ποιότητα στη βέλτιστη, όπως δείχνει το παραπάνω σχήμα. 

Ως ήχος επιβράβευσης επιλέχθηκε ένας ευχάριστος ήχος κουδουνίσματος  ο 

οποίος ακούγεται κάθε φορά που ο παίκτης επιτυγχάνει κάτι όπως την εύρεση 

ενός αντικειμένου, την τοποθέτηση ενός αντικειμένου στη σωστή θέση ή την 

εύρεση της σωστής απάντησης. Αυτός ο ήχος, μορφής mp3, εισήχθη στο Flash 

και στη συνέχεια τοποθετήθηκε μέσα σε ένα movie clip το οποίο ουσιαστικά 

αποτελεί το οπτικό εφέ με τα αστεράκια. Έτσι, η αναπαραγωγή του movie clip 

παρουσιάζει ταυτόχρονα τα χρωματιστά αστεράκια που διασκορπίζονται και τον 
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ήχο του κουδουνίσματος, καθώς τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούνε το movie clip. 

Αυτό το movie clip με τη σειρά του μπήκε πάνω σε όσα αντικείμενα ήταν 

απαραίτητο ούτως ώστε να εμφανίζονται τα αστεράκια και ο ήχος να ακούγεται 

κάθε φορά που συμβαίνει κάτι από αυτά που περιγράψαμε παραπάνω. Για 

παράδειγμα, πάνω σε κάθε χρωματιστή κρεμάστρα υπάρχει ένα τέτοιο movie 

clip, έτσι ώστε όταν κουμπώνει πάνω της το μπλουζάκι του σωστού χρώματος, 

το movie clip ξεκινά να παίζει και ακούγεται ο ήχος. Για τη λειτουργία αυτή, 

χρησιμοποιήθηκε κώδικας, ο οποίος ενσωματώθηκε σε κάθε συνάρτηση ελέγχου 

των παιχνιδιών μας. Στο παιχνίδι με το παζλ, τα movie clips βρίσκονται πάνω 

στα κομμάτια του παζλ έτσι ώστε να παίζουνε κάθε φορά που ένα κομμάτι 

μπαίνει στη σωστή του θέση, ενώ – αντίστοιχα – στο παιχνίδι με το στρώσιμο του 

τραπεζιού βρίσκονται πάνω στο σερβίτσιο έτσι ώστε κάθε φορά που ένα 

αντικείμενο μπαίνει στη σωστή  θέση στο τραπέζι, να παίζει το movie clip. Το ίδιο 

συμβαίνει και στο παιχνίδι της βιβλιοθήκης, όπου το movie clip παίζει όταν το 

αντικείμενο μπει στο σωστό ράφι καθώς και σε αυτό με τα ζωάκια κάθε φορά που 

ένα ζωάκι μπει στη σωστή βάση, ενώ για το παιχνίδι της εύρεσης αντικειμένων, 

αυτό συμβαίνει όταν ο παίκτης βρίσκει κάποιο από τα αντικείμενα που έχουμε 

καταχωρήσει. Στο παιχνίδι των συναισθημάτων, το movie clip αναπαράγεται με 

κάθε σωστή απάντηση, ενώ στο παιχνίδι με τα άπλυτα κάθε φορά που ο παίκτης 

τοποθετεί ένα βρώμικο ρούχο στο καλάθι, και μόνο τότε. Τέλος, στο παιχνίδι με 

την ώρα, το γεγονός που πυροδοτεί την αναπαραγωγή του movie clip είναι η 

εύρεση της σωστής απάντησης.  

Το ηχητικό εφέ που συνοδεύει τις λανθασμένες κινήσεις του παίκτη, 

δημιουργήθηκε με παρόμοιο τρόπο. Επιλέχθηκε ένας χαρακτηριστικός ήχος 

σφάλματος σε mp3 και έγινε η εισαγωγή του στη βιβλιοθήκη του Flash. Στη 

συνέχεια αυτός ο ήχος ενσωματώθηκε σε ένα movie clip το οποίο τοποθετήθηκε 

πάνω σε άλλα movie clips – αντικείμενα των παιχνιδιών, η επιλογή των οποίων 

οδηγεί σε εσφαλμένη κίνηση του παίκτη. Για παράδειγμα, στο παιχνίδι με τα 

άπλυτα, το movie clip με τον ήχο σφάλματος έχει τοποθετηθεί πάνω σε κάθε 

καθαρό ρούχο, έτσι ώστε όταν γίνεται προσπάθεια να μπει στο καλάθι, να 

ακούγεται ο εν λόγω ήχος. Στο παιχνίδι της βιβλιοθήκης, στο παζλ, στο παιχνίδι 
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με τα ζωάκια, στο στρώσιμο του τραπεζιού, το movie clip βρίσκεται πάνω σε 

κάθε αντικείμενο. Ο κώδικας τροποποιήθηκε έτσι ώστε κάθε φορά που ένα από 

τα αντικείμενα τοποθετείται σε λανθασμένη θέση και ικανοποιείται το ένα κομμάτι 

της if, να αναπαράγεται το movie clip με τον ήχο σφάλματος, ταυτόχρονα με την 

ικανοποίηση της συνθήκης που ορίζει ότι το λανθασμένα επιλεγμένο αντικείμενο 

θα επιστρέφει στην αρχική του θέση. Μόνο σε δύο παιχνίδια, σε αυτό των 

συναισθημάτων και αυτό της ώρας, η διαδικασία έγινε λίγο διαφορετικά. Εκεί, οι 

διαθέσιμες απαντήσεις έχουνε δημιουργηθεί ως κουμπιά και όχι ως movie clips. 

Άρα ο ήχος σφάλματος μπορεί να ενσωματωθεί σε αυτά και με άλλον τρόπο. Με 

διπλό click πάνω στο κουμπί μπαίνουμε σε button mode όπου, ουσιαστικά 

βρίσκεται το timeline του κουμπιού. Αυτό αποτελείται από μόνο τέσσερα frames, 

τα Up, Over,Hit και Down. Αφού κάναμε εισαγωγή keyframe στα Over και Down 

(στο Up υπήρχε ήδη), στη συνέχεια πατώντας πάνω σε αυτό το keyframe και 

βλέποντας στο δεξί μέρος του Flash τις ιδιότητες του frame, στην καρτέλα Sound 

επιλέξαμε τον ήχο error.mp3 ο οποίος υπήρχε στην βιβλιοθήκη μας. Αυτή η 

διαδικασία έγινε, έτσι ώστε κάθε φορά που ο παίκτης πατάει σε ένα από τα 

κουμπιά που περιέχουνε λανθασμένη απάντηση, να ακούγεται ο 

χαρακτηριστικός ήχος του σφάλματος ώστε να καταλαβαίνει ότι πρέπει να 

επιλέξει κάποια άλλη απάντηση.  

 

8.7. Μουσικό Χαλί 

Τέλος, όσον αφορά το κομμάτι της ηχητικής επένδυσης, θέλαμε να 

ενσωματώσουμε στην εφαρμογή μας κι ένα μουσικό χαλί, το οποίο θα 

αναπαραγόταν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και σε όλους τους χώρους που 

θα έμπαινε ο παίκτης. Ωστόσο, έπρεπε να πληρούνται δύο κατάλληλες 

προϋποθέσεις: πρώτον, να είναι ένας ευχάριστος ήχος που δε θα ενοχλεί και δε 

θα αποσπά τον παίκτη από αυτά που πρέπει να κάνει και δεύτερον αν ακόμη κι 

έτσι ο παίκτης δεν επιθυμεί την ύπαρξη ήχου, να μπορεί να την 

απενεργοποιήσει. Και οι δύο προϋποθέσεις ικανοποιήθηκαν με τη συγγραφή του 

κατάλληλου κώδικα. Έτσι, η μουσική παίζει σε ένταση αρκετά χαμηλή ώστε ναι 

μεν να δίνει μια ευχάριστη αίσθηση στο παιδί που παίζει αλλά να μην αποσπά 
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την προσοχή του, ενώ για το δεύτερο, τοποθετήθηκε στην αρχική οθόνη, αλλά 

και σε όλους τους χώρους και τα παιχνίδια, ένα κουμπάκι ήχου, το οποίο έχουμε 

μετατρέψει σε movie clip. Μέσα στο timeline του εν λόγω movie clip, υπάρχουνε 

δυο keyframes, που αντιστοιχούνε στις δύο διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες 

μπορεί να μεταβεί το κουμπί ήχου: Στην πρώτη κατάσταση, κι ενώ ο ήχος 

αναπαράγεται, πάνω στο κουμπί εμφανίζεται το σήμα της αναπαραγωγής ήχου 

και δίπλα από το κουμπάκι ένα animation σαν ηχητικά κύματα, που σηματοδοτεί 

ότι γίνεται αναπαραγωγή ήχου. Στη δεύτερη κατάσταση, πάνω στο κουμπί, 

υπάρχει το σήμα της παύσης που σημαίνει ότι ο παίκτης έχει διακόψει τον ήχο, 

μπορεί όμως αν θέλει να τον ενεργοποιήσει εκ νέου. Εξ ορισμού, όταν ο παίκτης 

ανοίγει την εφαρμογή, ξεκινά να αναπαράγεται το μουσικό κομμάτι που 

επιλέξαμε, αν όμως πατήσει στο κουμπί που βρίσκεται στο πάνω αριστερό μέρος 

της οθόνης, ο ήχος απενεργοποιείται και μπορεί αν επιθυμεί, φυσικά, να τον 

ενεργοποιήσει εκ νέου, σε όποιο σημείο του παιχνιδιού και αν βρίσκεται. Ο ήχος 

τοποθετήθηκε στο πρώτο layer του αρχείου μας και ονομάστηκε backaudio, ενώ 

εκτείνεται σε τόσα frames όσα χρειάζονται για να καλυφθούνε όλα τα παιχνίδια. 

Παρακάτω, παρατίθεται ο κώδικας για το backaudio: 
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Όπως παρατηρούμε, με την  έναρξη της εφαρμογής ξεκινάει αυτόματα η 

αναπαραγωγή του μουσικού χαλιού μας και ρυθμίζονται οι μεταβλητές της 
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έντασης του ήχου.  Συγχρόνως, το εικονίδιο του μουσικού χαλιού  μεταφέρεται 

στο δεύτερο frame του, όπου υπάρχει η απεικόνιση του play.  

 

Εικόνα 41: Κουμπιά για έναρξη και παύση του μουσικού χαλιού 

Κατά την έναρξη της αναπαραγωγής εισάγουμε μια μεταβλητή isPlaying στην 

οπoία δίνουμε τιμή true και μέσω αυτής μπορούμε να ελέγξουμε αν η μουσική 

παίζει ή όχι . Όταν ο παίκτης πατάει πάνω στο ηχείο τότε η τιμή αυτή τίθεται σε 

false και ο ήχος σταματάει. 

Τέλος για τη ρύθμιση της έντασης χρησιμοποιήθηκε η soundtransform , η οποία 

πρέπει να ορίζεται κάθε φορά που γίνεται αναπαραγωγή . Η μεταβλητή παίρνει 

τιμές από 0 έως 1 , όπου το 1 αντιστοιχεί στο 100% της έντασης. Στη δική μας 

περίπτωση δόθηκε τιμή 0,2 έτσι ώστε να μην καλύπτει άλλους ήχους. 

Ο κώδικας αυτός απενεργοποιεί τη μουσική όταν η συσκευή μπαίνει σε αναμονή 

, δηλαδή όταν ενεργοποιείται η συνάρτηση handledeactivate που εξηγήθηκε 

παραπάνω. 

 

8.8. Ηχητική Επένδυση 

Το κομμάτι της ηχογράφησης αποδείχτηκε εξαιρετικά απαιτητικό μέχρις ότου μας 

ήρθε η ιδέα που μας έλυσε το πρόβλημα και οδήγησε ακριβώς στο αποτέλεσμα 

που θέλαμε. Η ηχογράφηση ξεκίνησε, σε πρώτη φάση να γίνεται μέσα σε ένα 

ήσυχο δωμάτιο με μόνο εξοπλισμό ένα laptop και το ενσωματωμένο του 

μικρόφωνο. Σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε από κάτι απλό και να δούμε αν το 

αποτέλεσμα θα ήταν καλό, έτσι διαλέξαμε να ηχογραφήσουμε τους ήχους που 

κάνει κάθε ζωάκι στο παιχνίδι του κήπου. Οι ήχοι που προκύψανε ήταν 

εξαιρετικά παραμορφωμένοι λόγω του θορύβου που περιείχαν, πράγμα που 

σήμαινε ότι έπρεπε να γίνει επεξεργασία με ειδικά προγράμματα και χρήση 

φίλτρων για να αφαιρεθεί αυτός ο θόρυβος. Αυτή η διαδικασία εκτός από 

χρονοβόρα ήταν και επίπονη, καθώς ήταν αδύνατον να πετύχουμε με την πρώτη 



 

135 
 

φορά το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επαναλάβαμε την ίδια διαδικασία αρκετές 

φορές και βλέπαμε κάθε φορά τον ήχο να είναι όλο και λίγο καλύτερος, ωστόσο 

καταλάβαμε ότι αν συνεχίζαμε να κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, η 

επεξεργασία του ήχου θα έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο, χωρίς ουσιαστικά να είναι 

το βασικό κόμματι της εργασίας μας. Η επόμενη δοκιμή έγινε με την αγορά ενός 

μικροφώνου που θεωρήσαμε ότι θα απομόνωνε, σε μεγάλο βαθμό, τον περιττό 

θόρυβο, και πάλι όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν τόσο καλό όσο θα θέλαμε. Τότε 

ήταν που βρέθηκε η λύση μέσω της πρότασης για ηχογράφηση σε έναν κανονικό 

ραδιοφωνικό σταθμό, που διαθέτει όλα τα κατάλληλα μέσα για μία τέτοιου είδους 

διαδικασία. 

Τα δύο πράγματα που έπρεπε να έχουμε εμείς ήταν η φωνή και το σενάριο. Όσο 

αφορά το πρώτο, βρήκαμε το κατάλληλο άτομο που επένδυσε ηχητικά τα 

παιχνίδια με μία γλυκιά, κοριτσίστικη φωνή και με την απαραίτητα καλή άρθρωση 

που χρειαζόμασταν. Για το δεύτερο, έχοντας προετοιμάσει προσεκτικά το 

σενάριο για κάθε ένα παιχνίδια ξεχωριστά, πήγαμε εκεί όπου και κάναμε την 

ηχογράφηση η οποία αποτυπώθηκε σε μορφή mp3. Είχαμε την τύχη να έχουμε 

τη βοήθεια ενός ατόμου που ήξερε ακριβώς τι έκανε. Κάθε φράση δοκιμάστηκε 

από 2-3 φορές για να προκύψει η τελική ηχογράφηση. Η άρθρωση, ο τονισμός, 

το χρώμα, η ένταση παίζουνε καθοριστικό ρόλο στην αίσθηση που θα λάβει το 

παιδί που χρησιμοποιεί την εφαρμογή μας. Στόχος ήταν, μετά την εισαγωγή των 

ήχων, να γίνει το παιχνίδι ακόμα πιο «ζωντανό» και δελεαστικό για το χρήστη. 

Ο ήχος που πήραμε από το στούντιο ήταν πλέον εξαιρετικά καθαρός και 

επαγγελματικός, αυτό, δηλαδή, που θέλαμε εξαρχής. Και πάλι, βέβαια, υπήρχε 

μια δουλειά που έμενε να γίνει. Το αρχείο ήχου που είχαμε στα χέρια μας ήταν 

ενιαίο, οπότε και χρειάστηκε να ξεχωρίσουμε με ειδικό πρόγραμμα τα επιμέρους 

κομμάτια και να τα κόψουμε, ώστε να αποθηκευτεί ο κάθε ήχος σε ένα ξεχωριστό 

αρχείο και στη συνέχεια να μπορέσουμε να τα εισάγουμε στο Flash.  

Σε κάθε παιχνίδι έχουμε ενσωματώσει ηχητικές οδηγίες οι οποίες βρίσκονται και 

σε γραπτή μορφή στην εκάστοτε σελίδα των οδηγιών. Επιπλέον, με την είσοδο 

στο μενού του κάθε παιχνιδιού, ακούγεται μία σύντομη και περιεκτική φράση 

σχετικά με το τι πρέπει να κάνει ο παίκτης, ενώ σε πολλά από τα παιχνίδια (όπου 
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αυτό ήταν εφικτό) έχουμε εισάγει ήχους για τα αντικείμενα που βρίσκει ή βάζει 

στη σωστή θέση ο παίκτης. 

Στο παιχνίδι με τις χρωματιστές κρεμάστρες, κάθε φορά που ένα μπλουζάκι 

μπαίνει στη κρεμάστρα του ίδιου χρώματος, ο παίκτης ακούει το αντίστοιχο 

χρώμα. Στο παιχνίδι με τα ζωάκια, υπάρχει επιλογή με την οποία ο παίκτης 

πατώντας πάνω σε κάθε ζώο μπορεί να ακούσει το όνομα του.  

 

9. Bασικές Λειτουργίες σε συσκευές Android 

 

9.1. Λειτουργία Εξόδου 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, το παιδί έχει τη δυνατότητα τόσο να πατάει 

το κουμπί έξοδος που βρίσκεται σε κάθε παιχνίδι και να επιστρέφει στο 

αντίστοιχό δωμάτιο, όσο και να πατάει το κουμπάκι που εμφανίζεται ως εικονίδιο 

σπιτιού στο πάνω δεξί μέρος κάθε δωματίου, για να επιστρέφει στην αρχική 

οθόνη του παιχνιδιού και να επιλέγει έναν διαφορετικό χώρο. Ωστόσο, όπως 

κάθε εφαρμογή που τρέχει σε λογισμικό Android, έτσι και η δική μας έπρεπε να 

δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να τερματίζει το παιχνίδι και να επιστρέφει στο 

μενού της συσκευής. Για το σκοπό αυτό , αναπτύξαμε έναν κώδικα , ο οποίος 

συνδέθηκε με το πλήκτρο επιστροφής ( back button)  του κινητού . Καθώς όμως, 

στις περισσότερες συσκευές το κουμπί αυτό είναι αφής και θα ήταν πολύ εύκολο 

να πατηθεί από λάθος , αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα αναδυόμενο 

παράθυρο (pop –up window) , το οποίο θα επιβεβαιώνει την πρόθεση του 

χρήστη να εγκαταλείψει το παιχνίδι.  Αν επιλέξει «ΝΑΙ», η εφαρμογή τερματίζει 

και ο χρήστης επιστρέφει στο μενού της συσκευής, ενώ με την επιλογή «ΟΧΙ», το 

pop-up παράθυρο εξαφανίζεται και συνεχίζει το παιχνίδι του. 
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Εικόνα 42: Pop up παράθυρο 

Όσον αφορά , το σχεδιαστικό κομμάτι , δημιουργήσαμε ένα νέο φάκελο 

exitbutton  , o οποίος αποτελείται από δύο layers.  Στο πρώτο επίπεδο έγινε 

εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

σχεδίαση του συγκεκριμένου παραθύρου , ενώ το δεύτερο χρησιμοποιήθηκε για 

την ανάπτυξη κώδικα που αφορά όλες τις βασικές λειτουργίες των συσκευών 

Android. Tα στοιχεία που εισήχθησαν αφού τοποθετήθηκαν σε κατάλληλη 

διάταξη μετατράπηκαν σε movie clip, με instance name options_mc. Η 

συγκεκριμένη μετατροπή ήταν εξαιρετικά σημαντική , αφενός για να μπορεί να 

δοθεί η εντολή εμφάνισης και εξαφάνισης παραθύρου και αφετέρου για να 

μπορέσουμε να ρυθμίσουμε την αδιαφάνεια της εικόνας , που μας επιτρέπει την 

εμφάνιση του σπιτιού στο φόντο. Τέλος , μέσα στο movie clip αυτό, 

δημιουργήθηκαν  τα δύο βασικά κουμπιά , ΝΑΙ και ΟΧΙ. 

Από το δεύτερο επίπεδο , στο οποίο υπάρχει ο κώδικας , καλείται η εξωτερική 

συνάρτηση Memory , στην οποία βρίσκονται οι εντολές που αφορούν το 

αναδυόμενο παράθυρό μας . 
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Όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί «πίσω», η τιμή του options_mc.visible, που 

εξ ορισμού είναι ρυθμισμένη σε false, γίνεται true, δηλαδή εμφανίζεται το 

παράθυρο με τις δύο επιλογές. Όταν πατηθεί κάποια από τις δύο επιλογές και 

ενώ πλέον το movieclip είναι ορατό, θέτουμε ξανά την τιμή του σε false έτσι ώστε 

να εξαφανιστεί, είτε για να γίνει συνέχιση του παιχνιδιού είτε έξοδος. Το ίδιο 

γίνεται , όταν ο παίκτης πατήσει ξανά το back button. 

 

 

Σε αυτό σημείο, το σύστημα περιμένει την πυροδότηση ενός event, στην 

προκειμένη περίπτωση το άγγιγμα της οθόνης. Σε περίπτωση που ο χρήστης 

επιλέξει «ΝΑΙ» καλείται η συνάρτηση fl_ExitApplication ενώ αν επιλέξει «ΟΧΙ» 

καλείται η fl_ExitApplication2. Ο ορισμός των εν λόγω συναρτήσεων είναι ο εξής: 
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9.2. Λειτουργία Αναμονής 

Εκτός από την λειτουργικότητα που δώσαμε στο back button της συσκευής 

Android, έπρεπε να  αποφασίσουμε και την λειτουργικότητα του home button . 

Θεωρήσαμε σωστό , το συγκεκριμένο κουμπί να οδηγεί την εφαρμογή μας σε 

κατάσταση παύσης. Πρακτικά , αυτό , σημαίνει πως το παιχνίδι μας μπορεί να 

μην είναι ανοιχτό , αλλά τρέχει στο background του κινητού.  Ο κώδικας που 

χρησιμοποιήθηκε για αυτό φαίνεται παρακάτω. 
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Όπως , παρατήρουμε , αρχικά γίνεται ο έλεγχος του κατά πόσο η συσκευή στην 

οποία τρέχει το παιχνίδι είναι Android.  Στην περίπτωση που η μεταβλητή 

Capabilities.cpuArchitecture  πάρει την τιμή ARM , πυροδοτούνται τα events 

handleDeactivate και handleActivate. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε 

, πως οι δύο παραπάνω εντολές δεν ενεργοποιούνται με το πάτημα του home 

button , καθώς οι ρυθμίσεις του συγκεκριμένου κουμπιού είναι προκαθορισμένες 

σε κάθε συσκευή και δε μπορεί ένας προγραμματιστής μέσω ActionScript να 

παρέμβει σε αυτές . Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι η συνάρτηση handleDeactivate 

καλείται από την ίδια τη συσκευή , όταν ένα άλλο γεγονός έρχεται στο προσκήνιο 

, ενώ η handleActivate όταν το προηγούμενο γεγονός λάβει τέλος. 

Όταν το κινητό μπαίνει σε λειτουργία αναμονής εκτελούνται συγκεκριμένες 

εντολές , ώστε να γίνει παύση του μουσικού μας χαλιού μέχρι ο παίκτης να 

επανέλθει. Οι εντολές εξηγούνται αναλυτικά στο κεφάλαιο «Μουσικό Χαλί». 

 

9.3. Προσαρμογή και ενσωμάτωση σε συσκευές Android 

Όταν το 2012 η Adobe ανακοίνωσε ότι σταματά να βγάζει το Flash Player για 

Android συσκευές σχεδόν όλος ο τεχνολογικός κόσμος ήταν πεπεισμένος ότι 

αυτό ήταν το τέλος των εφαρμογών Flash. Η συγκεκριμένη τεχνολογία 

σταμάτησε να υποστηρίζεται σε android συσκευές από την έκδοση 4.1 και έπειτα. 

Βέβαια, από εκείνο το διάστημα πολλοί ήταν αυτοί που ασχολήθηκαν με την 

εύρεση μεθόδων για ενσωμάτωση της τεχνολογία Flash σε νεότερες εκδόσεις 

Android και αυτό συνέβη, επειδή η αναγκαιότητα της ήταν εμφανής και δεδομένη. 

Στις 2 Ιουνίου 2014, η Adobe με ανακοίνωση της έβγαλε σε κυκλοφορία το 

Adobe Flash 12, διαθέσιμο για τα λογισμικά Android αλλά και IOS. Το Adobe 

Flash είναι ένα ανεκτίμητο πρόγραμμα, τόσο σε laptops και σταθερούς 

υπολογιστές όσο και σε συσκευές που χρησιμοποιούν Android η IOS. Η νεότερη 

έκδοση Adobe Flash 12, η οποία πλέον είναι διαθέσιμη για δωρεάν κατέβασμα, 

ενσωματώνει πολλές βελτιώσεις για τα κινητά τηλέφωνα και για τα tablets. Δε θα 

μπορούσε όμως να είναι και διαφορετικά, αφού το Flash αποτελεί ακόμα και 

σήμερα μία τεχνολογία η οποία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία πάρα πολλών 

αγαπημένων μας ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων των YouTube, Facebook, 
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Twitch.TV και πολλών άλλων ακόμη. Παρόλη όμως την αναγκαιότητα ύπαρξης 

του Flash, πολλά smartphones και tablets που κυκλοφορούνε δεν το έχουνε 

ενσωματωμένο, με αποτέλεσμα τη δυσαρέσκεια του τελικού χρήστη, καθώς 

αδυνατεί να δει βιντεάκια, να μπει σε πολλές από τις αγαπημένες του σελίδες, να 

παίξει παιχνίδια ή ακόμα και να ακούσει μουσική ή να δει ταινίες. Η Adobe 

προσπάθησε να κάνει τα πράγματα λίγο πιο εύκολα. Για αυτό το λόγο υπάρχει 

μια πολύ δημοφιλής εφαρμογή, το Puffin Web Browser το οποίο είναι διαθέσιμο 

τόσο στο iOs όσο και στο Google Play και υποστηρίζει το Adobe Flash Player, 

επιτρέποντας στο χρήστη να ξεπεράσει τους περιορισμούς που τίθενται από τη 

συσκευή του και αποκτήσει πλήρη έλεγχο σε οποιοδήποτε περιεχόμενο Flash 

επιθυμεί. Σύμφωνα με πάρα πολλούς ειδικούς σε θέματα τεχνολογίας,  «η 

τεχνολογία Flash απέχει πολύ από να καταργηθεί – όπως πιστεύουν κάποιοι -  

καθώς εξακολουθεί να βρίσκεται ακόμη και εκεί που δεν το υποψιαζόμαστε και 

να αποτελεί για προγραμματιστές αρχάριους και μη, μία λύση για την ανάπτυξη 

σελίδων και εφαρμογών που προσφέρει άπειρες επιλογές όσον αφορά το 

πολυμεσικό περιεχόμενο». 

Αυτή τη στιγμή, η εφαρμογή μας είναι διαθέσιμη και πλήρως λειτουργική σε όλες 

τις συσκευές που υποστηρίζουνε λειτουργικό Android. Η μόνη προϋπόθεση είναι 

να υπάρχει εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Air που πλέον είναι από τις 

εφαρμογές που εξ ορισμού υπάρχουνε στις Android συσκευές. Η προσαρμογή 

έγινε με τον εξής τρόπο. Αφότου ολοκληρώσαμε τον προγραμματισμό της 

εφαρμογής στο Adobe Flash Professional, από το μενού του προγράμματος File 

> Publish Settings > Publish. στο target επιλέγουμε Air for Android.  Μας 

ζητήθηκε η δημιουργία ενός πιστοποιητικού και στη συνέχεια, αφού 

συμπληρώσαμε τα απαραίτητα στοιχεία (όνομα εφαρμογής, μυστικός κωδικός 

για το πιστοποιητικό κτλ.) και εκδόθηκε το πιστοποιητικό κάναμε το αρχείο 

export. Το Flash, αυτόματα δημιούργησε ένα αρχείο .apk που αποτελεί την 

εφαρμογή αυτή καθαυτή. Το αρχείο .apk μεταφέρθηκε σε κινητό και tablet και 

δοκιμάστηκε για να διαπιστωθεί η λειτουργικότητα του, η οποία μετά από 

ορισμένες τροποποιήσεις επετεύχθη απόλυτα. Αρχικά, σε όλα τα παιχνίδια στα 

οποία γινόταν έλεγχοι για τις σωστές θέσεις των αντικειμένων, χρειάστηκε να 
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αλλάξουμε τις συναρτήσεις ελέγχου, καθώς στις συσκευές Android δε γινόταν 

σωστά η αναγνώριση με αποτέλεσμα να μη μπορεί να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. 

Αυτό διορθώθηκε με τη χρήση ανισοτήτων αντί για ισότητες μέσα στις 

συναρτήσεις ελέγχου κάθε παιχνιδιού. Το δεύτερο πρόβλημα που 

παρουσιάστηκε ήταν οι διαστάσεις της εφαρμογής και ο προσανατολισμός της. 

Όσον αφορά τα δεύτερο, διορθώθηκε και πάλι μέσα από τις ρυθμίσεις του Flash. 

Στα Publish Settings, πήγαμε εκ νέου να κάνουμε εξαγωγή σε apk, μόνο που 

αυτή τη φορά, στις επιλογές του πιστοποιητικού, στην πρώτα καρτέλα ορίσαμε 

τον προσανατολισμό της εφαρμογής ως landscape. Δεδομένης της φύσης της 

εφαρμογής, θεωρήσαμε ότι ο κατάλληλος προσανατολισμός για να παίζεται το 

παιχνίδι, είναι ο οριζόντιος και έτσι δεν έχει νόημα να στρέφεται το παιχνίδι κατά 

τη στροφή της συσκευής. Για το πρώτο πρόβλημα, αυτό λύθηκε με λίγες γραμμές 

κώδικα οι οποίες δίνουνε την εντολή για αλλαγή διαστάσεων. Ανάλογα, λοιπόν, 

με τις διαστάσεις της συσκευής στην οποία εγκαθίσταται η εφαρμογή, 

ρυθμίζονται και οι δικές της διαστάσεις έτσι ώστε να ταιριάζουνε απόλυτα στην 

οθόνη. Ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για αυτό: 

 

 

Σημείωση: Η ίδια ακριβώς διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί για τη μετατροπή 

του αρχείου Flash σε αρχείο εγκατάστασης για συσκευές με λογισμικό iOS. 

Ωστόσο, όσον αφορά την έκδοση του πιστοποιητικού που είναι απαραίτητο για 

να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η Apple έχει θέσει ως προϋπόθεση την απόκτηση 

δικαιωμάτων developer. Για να γίνει αυτό, από τη σελίδα 

https://developer.apple.com/programs/ γίνεται εγγραφή ως developer και στη 

συνέχεια δίνεται η δυνατότητα για την έκδοση του απαραίτητου πιστοποιητικού. 

Αυτό το πιστοποιητικό καταχωρείται στη διαδικασία που γίνεται μέσω των 

Publish Setting του Flash και έπειτα γίνεται η εξαγωγή σε ένα αρχείο .ipa. Αυτό 

το αρχείο, σε αναλογία με το αρχείο .apk για Android, αφού μεταφερθεί σε 

https://developer.apple.com/programs/
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συσκευή iPhone η iPad, εγκαθίσταται και πλέον ο χρήστης της συσκευής μπορεί 

να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή μας. 

 

9.4. Θέματα Τεχνικής Αξιολόγησης 

Χρησιμοποιήσαμε τέσσερις διαφορετικές συσκευές για δοκιμαστικούς σκοπούς:  

 Samsung Galaxy  S4 mini ( Android 4.2.2 , 4.3”, Dual-core 1.7 GHz Krait, 

2 GB RAM ) 

 i-onik Move Tablet PC (Android 2.1 , 7” , Dual Core 1.2 GHz , 1 GB DDR) 

 Samsung Galaxy Core ( Android 4.1.2 , 4.3'' , Dual Core 1.2 GHz, 1 GB 

RAM ) 

 Samsung Galaxy S2 (Android 2.3, 4.3”, Dual-core 1.2 GHz-A9, 1 GB 

RAM) 

 

Δεδομένης της διαφοράς στις εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος που 

διαθέτουν (Android), δεν χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία τα οποία δεν 

υποστηρίζονται από την έκδοση Android 2.1 . Ένα από τα προβλήματα που 

εμφανίστηκαν άμεσα, λόγω της χρήσης πολλών διαφορετικών συσκευών, ήταν 

ότι εντεινόταν η συγκέντρωση του μαθητευόμενου - χρήστη στην εκάστοτε 

συσκευή, με αποτέλεσμα να αποσπάται από την μαθησιακή διαδικασία. Κατά την 

αξιολόγηση μας, τα άτομα που έκαναν τις δοκιμές είχανε την τάση να 

συγκρίνουνε συνεχώς το μέγεθος των οθονών και σε κάποιες περιπτώσεις τις 

διαφορές στην απόδοση της ταχύτητας και του ήχου. Παρόλα τα θέματα που 

προέκυψαν, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Οι 

συμμετέχοντες κατάφεραν να παίξουνε αυτόνομα και δεν χρειάστηκε να 

καθοδηγηθούνε ως προς την τεχνική υποστήριξη. Τελικά, η εφαρμογή 

αποδείχτηκε αξιόπιστη, από τεχνικής πλευράς και σταθερή. 

 

10. Συμπεράσματα 

Η εφαρμογή μας δοκιμάστηκε σε τέσσερα διαφορετικά παιδιά, ηλικίας από 3 έως 

11 ετών, τρία από τα οποία πάσχουνε από διαταραχές στο φάσμα του αυτισμό, 
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και ένα το οποίο πάσχει από σύνδρομο Down. Η σοβαρότητα της κατάστασης 

του καθενός διαφέρει αρκετά, και για αυτό αντιμετωπίστηκαν και με διαφορετικό 

τρόπο. Η δοκιμή έγινε από την επιστήμονα παιδοψυχολόγο, την οποία 

συμβουλευτήκαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας και της ανάπτυξης της 

εφαρμογής. Στο τέλος, έγινε μία συνάντηση, όπου και συζητήσαμε τις 

εντυπώσεις των παιδιών και τον τρόπο με τον οποίο  ανταποκρίθηκε το καθένα 

στο παιχνίδι μας. 

Σε γενικό επίπεδο, οι εντυπώσεις που αποκόμισαν τα παιδιά ήταν πολύ θετικές. 

Και τα τέσσερα ανταποκρίθηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό στα οπτικά και ηχητικά 

εφέ του παιχνιδιού, τα οποία και βρήκαν εξαιρετικά διασκεδαστικά. Τα έντονα 

χρώματα που χαρακτηρίζουνε την εφαρμογή, τους τράβηξαν το ενδιαφέρον και 

τους έδωσαν κίνητρο να ασχοληθούνε με τις επιμέρους δοκιμασίες.  

Η δυσκολία που αντιμετώπισαν όλα τα παιδιά, εντοπίστηκε στις εντολές που 

αναγράφονται στα κουμπιά των μενού. Καθώς τα περισσότερα παιδιά με 

αυτισμό, δυσκολεύονται πολύ ή αδυνατούν τελείως να διαβάσουν, είχαν 

πρόβλημα σχετικά με το ποιο κουμπί έπρεπε να πατήσουν. Σε αυτό το σημείο 

επομένως, επενέβη ο γονιός ή η κα. Χατζηαγοράκη, ώστε να βοηθήσουν. 

Ωστόσο, μέσα στο περιβάλλον της εφαρμογής, κατάφεραν με αρκετά μεγάλη 

ευκολία να ανακαλύψουνε τα διάφορα παιχνίδια και να ολοκληρώσουν αρκετές 

από τις δοκιμασίες. Μια ακόμη δυσκολία την οποία αντιμετώπισαν και τα τέσσερα 

παιδιά (ωστόσο το παιδί με το σύνδρομο Down σε μικρότερο βαθμό) ήταν η 

αναγνώριση των συναισθημάτων στην αντίστοιχη δοκιμασία. Σύμφωνα με την 

παιδοψυχολόγο, το εν λόγω παιχνίδι αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πρόκληση, αφού 

– γενικά – τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουνε μεγάλη αδυναμία στο να 

αναγνωρίσουνε και να διαχειριστούν συναισθήματα. Μια ακόμη δοκιμασία που τα 

δυσκόλεψε αρκετά, ήταν αυτή με το παζλ, κάτι που τελικά έγινε, καθώς αρχικά 

είχε χρησιμοποιηθεί ένα φόντο με βυθό, το οποίο αποσπούσε την προσοχή τους 

και δε μπορούσαν να επικεντρωθούν στην επίλυση. Αυτό, φυσικά, στη συνέχεια 

αντικαταστάθηκε ώστε να απλουστευτεί η συγκεκριμένη δοκιμασία. Ακόμη, στο 

παιχνίδι με την εύρεση αντικειμένων, αποδείχτηκε, ότι θα ήταν χρήσιμο να 
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ακούγονται τα αντικείμενα που έχουμε τοποθετήσει προς εύρεση, έτσι ώστε να 

είναι πιο εύκολη η διαδικασία. Ωστόσο, με μία μικρή βοήθεια, κάνοντας δηλαδή 

την ανάγνωση των λέξεων στα παιδιά, κατάφεραν να βρούνε όλα τα αντικείμενα, 

παρόλο που το εν λόγω δωμάτιο έχει – επίτηδες- σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο 

ώστε να έχει πάρα πολλά αντικείμενα μέσα. Επιπλέον, μας ανέφερε, πως το 

παιχνίδι σε συσκευή κινητού τα δυσκόλεψε εν μέρει, λόγω του μικρού μεγέθους 

του και θεώρησε πως ανταποκρίθηκαν καλύτερα στη χρήση του tablet. Μάλιστα 

σημείωσε , πως και η χρήση υπολογιστή θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  

Καταγράψαμε πιο συγκεκριμένα την απόδοση και τις εντυπώσεις κάθε παιδιού, 

σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που μας έδωσε η παιδοψυχολόγος: 

Δημήτρης, 11 ετών: 

Ο Δημήτρης πάσχει από βαριάς μορφής αυτισμό. Δε μπορεί να διαβάσει 

καθόλου, είναι σε μεγάλο βαθμό αποκομμένος από παιδικές δραστηριότητες, 

δυσκολεύεται να εστιάσει την προσοχή του σε κάτι, πόσο μάλλον να 

συγκεντρωθεί σε κάποιο παιχνίδι που απαιτεί κάποιες δεξιότητες. Η δοκιμή έγινε 

για δειγματοληπτικούς λόγους, καθαρά. Το παιχνίδι το έπαιξαν η μητέρα του 

παιδιού και η παιδοψυχολόγος και ο Δημήτρης ανταποκρίθηκε με πολύ μεγάλη 

χαρά στα οπτικοακουστικά εφέ. Ενθουσιάστηκε με τις επευφημίες των παιδιών 

κάθε φορά που ολοκληρωνόταν μία δοκιμασία και τα έντονα χρώματα, που 

κατάφεραν να του τραβήξουν την προσοχή, κάτι που είναι αρκετά δύσκολο στην 

περίπτωση του. Η αντίδραση του αυτή, καθώς και η αδυναμία του να παίξει 

σχετίζεται αποκλειστικά με τη σοβαρότητα της κατάστασης του, οπότε και ήταν 

φυσιολογική και αναμενόμενη. 

Μουσταφά, 10 ετών: 

Ο Μουσταφά έχει το σύνδρομο Asperger (ελαφριάς μορφής αυτισμό) και έχει 

δουλέψει αρκετό καιρό με την παιδοψυχολόγο με αποτέλεσμα η κατάσταση του 

να έχει βελτιωθεί σημαντικά. Αντιμετώπισε και αυτός μια μικρή δυσκολία όσον 

αφορά τα κουμπιά των μενού, αλλά κατάφερε να ολοκληρώσει όλες τις 

δοκιμασίες με ελάχιστη καθοδήγηση. Φυσικά, στο παιχνίδι των συναισθημάτων 
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είχε δυσκολία, αλλά ακόμα και σε αυτό, μετά από κάποια βοήθεια, κατάφερε να 

το ολοκληρώσει. Σε όλες τις δοκιμασίες που είχανε σχέση με την τοποθέτηση 

αντικειμένων στη σωστή θέση, δεν αντιμετώπισε κανένα απολύτως πρόβλημα, 

ενώ αξιοσημείωτη είναι η ευκολία με την οποία χειρίστηκε το κινητό και το 

ενδιαφέρον που επέδειξε.  

Γαβριήλ, 6 ετών: 

Αντιμετωπίζει ελαφριάς μορφής αυτισμό, ωστόσο δεν έχει καθόλου λόγο. Λόγω 

της μικρής του ηλικίας, δυσκολεύτηκε να παραμείνει συγκεντρωμένος έτσι ώστε 

να ολοκληρώσει όλες τις δοκιμασίες. Ωστόσο, τα κατάφερε πολύ καλά στην 

εύρεση της ώρας και στην τοποθέτηση των αντικειμένων στα σωστά ράφια. Στο 

στρώσιμο του τραπεζιού, όπου δεν υπάρχει μεγάλο πλήθος αντικειμένων τα 

πήγε εξαιρετικά, καθώς κατάφερε να το ολοκληρώσει με την πρώτη, ενώ 

ενθουσιάστηκε και με το παιχνίδι μνήμης. Με χαρακτηριστική ευκολία βρήκε τα 

πέντε όμοια ζεύγη χωρίς να κάνει λάθη. Εκεί που αντιμετώπισε δυσκολία ήταν 

στο παιχνίδι των συναισθημάτων, γεγονός αναμενόμενο, και στο παιχνίδι με το 

παζλ, όπου δεν μπορούσε να δει καλά τα κομμάτι του παζλ για να βάλει στη 

σωστή θέση. Σε γενικές γραμμές, είχε πολύ θετική αντίδραση στην εφαρμογή και 

ενθουσιάστηκε με τις επευφημίες κάθε φορά που ολοκλήρωνε μία δοκιμασία.  

Αριστείδης, 3 ετών: 

Αν και το συγκεκριμένο παιδί, έχει σύνδρομο Down και όχι αυτισμό, η 

παιδοψυχολόγος δοκίμασε την εφαρμογή, αφενός λόγω κάποιων κοινών 

χαρακτηριστικών της ασθένειάς του με τον αυτισμό, και αφετέρου λόγω της πολύ 

μικρής του ηλικίας. Τα αποτελέσματα και σε αυτή την περίπτωση ήταν πολύ 

θετικά. Κατάφερε χωρίς καμία βοήθεια να ολοκληρώσει τη δοκιμασία με το 

στρώσιμο του τραπεζιού, να τοποθετήσει τα ζωάκια στις σωστές βάσεις και να 

βάλει τα χρωματιστά μπλουζάκια στις κρεμάστρες του αντίστοιχου χρώματος. Η 

αντίδραση του στα εφέ του παιχνιδιού ήταν εξαιρετικά ενθουσιώδης, σε σημείο 

που και το ίδιο το παιδί γελούσε και χειροκροτούσε κάθε φορά που άκουγε τις 

επευφημίες από τους χαρακτήρες της εφαρμογής μας.  
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Σε γενικές γραμμές, οι εντυπώσεις που λάβαμε από τα παιδία στα οποία 

δοκιμάστηκε η εφαρμογή ήταν ιδιαίτερα θετικές και ενθαρρυντικές. Φάνηκε πως ο 

σκοπός για τον οποίο αναπτύχθηκε, εξαρχής, αυτό το παιχνίδι, εξυπηρετείται σε 

πολύ μεγάλο βαθμό καθώς κατάφερε να αποδειχθεί τόσο διασκεδαστική όσο και 

χρήσιμη σε ένα φάσμα ηλικιών και περιπτώσεων, αλλά ακόμα και συνδρόμων. 

11. Μελλοντικές Βελτιώσεις 

Η εφαρμογή που αναπτύξαμε, όπως προαναφέραμε, δοκιμάστηκε υπό 

πραγματικές συνθήκες σε παιδιά με αυτισμό, σύνδρομο Down και παιδιά χωρίς 

κάποιο από τα παραπάνω σύνδρομα. Τα συμπεράσματα που καταγράφηκαν 

ήταν για εμάς εξαιρετικά ενδιαφέροντα, αλλά και χρήσιμα, καθώς η ιδέα, εξαρχής, 

ήταν μετά το πέρας της διπλωματικής, να αναπτύξουμε περαιτέρω το 

συγκεκριμένο project. Μια ιδέα είναι να αναπτύξουμε παραλλαγές της εφαρμογής 

οι οποίες θα διαδραματίζονται σε διαφορετικούς χώρους, όπως για παράδειγμα 

στο σχολείο, στο φροντιστήριο ή στο πάρκο, στο σουπερμάρκετ και σε 

διαφορετικές συνθήκες όπως κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις και περιστάσεις 

που  γενικά ενέχουνε το στοιχείο της κοινωνικής συναναστροφής. Οι δοκιμασίες 

που θα καλείται ο παίκτης να φέρει εις πέρας, θα σχετίζονται και πάλι με τον 

χώρο στον οποίο κινείται κάθε φορά. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε την 

ευαίσθητη ομάδα των παιδιών με αυτισμό να αναπτύξει, όσο το δυνατόν 

περισσότερες ικανότητες και να βελτιώσει κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες οι 

οποίες είναι απαραίτητες στο πέρασμα των χρόνων για να ολοκληρωθούνε τα 

συγκεκριμένα παιδιά ως προσωπικότητες και να καταφέρουνε να θέσουμε υπό 

έλεγχο το πρόβλημα τους όσο το δυνατόν περισσότερο.  

Σε δεύτερη φάση, σκεφτόμαστε να ξεκινήσουμε την ανάπτυξη εφαρμογών για 

διάφορες άλλες ασθένειες. Υπάρχουνε ήδη κάποιες σκέψεις για τις ασθένειες 

που θα διαχειριστούμε σε αυτό το Project. Η προσέγγιση θα είναι παρόμοια με 

αυτή που ακολουθήθηκε στη διπλωματική μας. Αφού γίνει πρώτα μια προσεκτική 

έρευνα γύρω από τα χαρακτηριστικά της κάθε ασθένειας, στη συνέχεια, σε 

συνεργασία με τον εκάστοτε ειδικό γιατρό, θα πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός 

των δοκιμασιών – παιχνιδιών που θα συμπεριληφθούνε στην εφαρμογή. Σε 
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αναλογία με την παρούσα εφαρμογή, οι δοκιμασίες θα σχετίζονται με τον χώρο 

στον οποίο κινείται ο παίκτης, με τις επιμέρους συνθήκες και χαρακτηριστικά που 

περιλαμβάνει η περίπτωση του, αλλά και τις γνωστικές/ διανοητικές και άλλες 

δυνατότητες του. Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι η χρήση όλων αυτών των 

εφαρμογών ως εργαλείων στα χέρια γιατρών, μελών της οικογένειας των 

ασθενών αλλά και των ίδιων των ασθενών και τελικά η βελτίωση της κατάστασης 

ή – σε όποιες περιπτώσεις αυτό είναι εφικτό – η πλήρης θεραπεία. Αναλόγως με 

την εξέλιξη της τεχνολογίας του Flash για Android συσκευές, η ανάπτυξη των 

εφαρμογών μπορεί να συνεχίσει να γίνεται στο περιβάλλον του Adobe Flash ή να 

χρησιμοποιηθούνε και άλλα εργαλεία και γλώσσες προγραμματισμού όπως η 

αντικειμενοστραφής Java.   
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