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Περίληψη 
Η εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό δήηεκα ην νπνίν ν θάζε δηδάζθνληαο ζα 

πξέπεη λα δείμεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα λα κπνξέζεη λα πεηύρεη ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα. 

Γηα απηό ινηπόλ ζα ήηαλ θαιό λα πξνζπαζνύλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο λα πξνζειθύζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ θαη λα εηζάγνπλ δηάθνξεο κεζόδνπο γηα λα γίλεηαη πην θαηαλνεηό θαη λα 

αθνκνηώλεηαη επθνιόηεξα ην κάζεκα. Οη ππνινγηζηέο, καο δίλνπλ απηή ηε δπλαηόηεηα, 

ρξεζηκνπνηώληαο δειαδή δηάθνξα πξνγξάκκαηα, κε ήρν, εηθόλα, video όπσο θαη ινγηζκηθά πνπ είλαη 

θηηαγκέλα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζαλ απηό πνπ δεκηνύξγεζα θαη παξνπζηάδσ παξαθάησ. Με 

απηόλ ηνλ ηξόπν ζηα παηδηά εληππώλνληαη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο από ηελ ώξα ηεο παξάδνζεο 

αιιά θαη από ην δηάβαζκα πνπ θάλνπλ κόλα ηνπο.  

Τπάξρνπλ πνιιά πξνγξάκκαηα πνπ δεκηνπξγνύλ ηέηνηα ινγηζκηθά, ην XNA όκσο δελ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί μαλά γηα θάηη ηέηνην. Απηό είλαη έλα πξόγξακκα ην νπνίν παξέρεηαη από ηε Microsoft 

ρξεζηκνπνηώληαο ηε γιώζζα C# γηα ηε δεκηνπξγία παηρληδηώλ είηε από εξαζηηέρλεο είηε από 

επαγγεικαηίεο πξνγξακκαηηζηέο πνπ κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ ζε δηάθνξα ιεηηνπξγηθά όπσο ζηελ 

πιαηθόξκα Zune, ζηελ θνλζόια  Υ-box 360 θαη ηώξα κε ηελ λέα έθδνζε ηνπ ΥΝΑ 4.0 κπνξεί λα 

παίμνπλ θαη ζε Windows Phones. 

πγθεθξηκέλα αλέπηπμα δύν ινγηζκηθά κε ηε ρξήζε ηεο γιώζζαο  C#. Με ην πξώην ζέισ λα 

ζαο δείμσ θάπνηεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο γιώζζαο θαη ηνπ  πξνγξάκκαηνο ΥΝΑ. Με ηε επόκελε 

εθαξκνγή αλαπηύζζσ έλα εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό, ηo νπνίo ζα κπνξεί λα ηo ρεηξηζηεί έλα παηδί 

επράξηζηα γηα λα πάξεη πιεξνθνξίεο γηα θάπνηεο εθθιεζίεο ηηο Βηβιηθήο Διιάδαο , βιέπνληαο εηθόλεο, 

δηαβάδνληαο ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο όπνπ βξίζθνληαη νη εθθιεζίεο, αλαθέξσ ηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί ηώξα ζε απηέο ηηο πεξηνρέο θαη έρσ εηζάγεη θάπνηα 3D κνληέια εθθιεζηώλ. Δπηπιένλ ην 

πξόγξακκα κνπ, ην νπνίν είλαη θηηαγκέλν ζε ΥΝΑ 3.1,ην κεηέηξεςα ζε ΥΝΑ 4.0 γηα λα κπνξέζεη ε 

εθαξκνγή κνπ λα ηξέμεη θαη ζε Windows Phone .    
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Abstract 
 

Teaching methods are a very important issue in which each tutor must show special interest in 

order to assure the best possible result .For this, it is best to attract students interest by adapting some 

new methods in order to make a subject more interesting and easier to learn. Computers give us this 

opportunity by using different programs with the use of sound, picture and video like software which 

is made in a certain theme similar to the one i created and presenting below. In this way, children can 

obtain more information during the lesson and also during their studying hours. 

Lots of programs are available which create this kind of software but XNA has never before 

been used for something similar. It is Microsoft and uses C# for the creation of games either by 

amateusor by professional programmers which can use the Zune platform, the Xbox 360 console and 

now with the new XNA 4.0 edition for windows based mobile phones in order to be extended. 

In particular, I developed a platform written in C# in order to present certain details of the 

XNA program. Next, an educational application was created which can easily be used by a child  in 

order to obtain some basic information about churches of the Biblical Greece by looking at pictures 

reading, its history , learning how the present is in those places and having the chance to see some 3D 

models churches . 

In addition, the application, the application, which is created in XNA 3.1 version, was 

recreated in XNA 4.0 version so it can also run on Windows based phones.   
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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

 
Η δηακόξθσζε ηεο ςπρνινγίαο ησλ παηδηώλ, δελ είλαη έλα δήηεκα απιά ζεσξεηηθό ή 

απόκαθξν. Έρεη πνιύ κεγάιε ζεκαζία, αθνύ από ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 

ρηίδεηαη ε πξνζσπηθόηεηα ησλ παηδηώλ, θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν επεξεάδεηαη ε λννηξνπία κηαο 

νιόθιεξεο γεληάο. Έηζη πνιιά πξάγκαηα ζηε ρώξα καο δελ έρνπλ θαη ηηο θαιύηεξεο βάζεηο, ιόγν 

έιιεηςεο εκπεηξίαο θαη ππνδνκήο, όκσο κπνξνύλ λα δηαθνξνπνηεζνύλ θαη λα έρνπκε πνιύ θαιύηεξα 

απνηειέζκαηα. 

 Αθόκε, ππνζηεξίδεηαη όηη ν δάζθαινο πεξηζσξηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ππνινγηζηώλ, ελώ 

είλαη παξαδεθηό όηη ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ είλαη πνιύ επνηθνδνκεηηθή θίλεζε θαη 

θαζόινπ εύθνιε γηα ηνλ δάζθαιν. Απηόο είλαη πνπ κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκό, ηελ 

δεκηνπξγηθόηεηά ηνπ, ηελ ελζάξξπλζε θαη ην ζσζηό ζπληνληζκό, ζα παξάγεη ζηα παηδηά θίλεηξα θαη 

ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα, παξέρνληαο γλώζεηο πνπ αθνκνηώλνληαη επθνιόηεξα θαη ηαπηόρξνλα 

δίλνληαο ζσζηή παηδία γηα ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηώλ. Γηα λα ηνλίζεη ν Richard Noss ηνπ Institute of 

Education ηνπ Λνλδίλνπ πσο όρη κόλν δελ πεξηζσξηνπνηείηε ν δάζθαινο αιιά είλαη από ηνπο πην 

βαζηθνύο παξάγνληεο ζηε κόξθσζε ησλ παηδηώλ, ηόληζε πσο εάλ μνδεύνπκε έλα ρξεκαηηθό πνζό γηα 

ηελ αγνξά ππνινγηζηώλ θαη ινγηζκηθνύ ζην ζρνιείν, ηόηε ζα πξέπεη λα δαπαλήζνπκε ην δεθαπιάζην 

γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ.  

 
1.1. ΣΙ ΕΙΝΑΙ EDUCATIONAL SOFTWARE; 

Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό είλαη νπνηνδήπνηε ινγηζκηθό ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε 

από ηνλ δηδάζθνληα σο επνπηηθό κέζν είηε από ηνλ καζεηή λα ηνλ βνεζάεη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Σν educational software κπνξεί λα δώζεη πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα πνπ 

αλαθέξεηαη, κε ηξόπν δηαζθεδαζηηθό θαη θξαηώληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε ακείσην, παξέρνληαο 

όιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο θαη πιεξνθνξίεο γηα άκεζε θαη θαιή εθπαίδεπζε.  Η ρξήζε 

εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ κπνξεί λα γίλεη ζε επίπεδν ηάμεο, νκάδαο καζεηώλ, δπάδαο καζεηώλ, ή 

εμαηνκηθεπκέλα.  

Αλάινγα από ηα κέζα θαη ηνλ ηξόπν πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, θξαηάλε θαη ηελ πξνζνρή ησλ 

παηδηώλ. Ο ρξόλνο κεηώλεηαη αηζζεηά αθνύ νη ππνινγηζηέο δηαηεξνύλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη 

ηα ζπλεπαίξλνπλ. Σα παηδηά δπζθνιεύνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηα καζεκαηηθά, λα αθνκνηώζνπλ ηελ 

ηζηνξία, αιιά κπνξνύλ λα ζπκνύληαη ζηνίρνπο ηξαγνπδηώλ θαη ηνπο δηαιόγνπο κηαο 

θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο. Δίλαη ν ηξόπνο θαη ην κέζνλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθκάζεζε. Σα 

παηδηά καζαίλνπλ παίδνληαο, απηή είλαη ε θύζε ηνπ αλζξώπνπ. Σν βηβιίν, ην κνιύβη είλαη αληηθείκελα 

βαξεηά ζε ζύγθξηζε κε ηνλ ππνινγηζηή, ηνπιάρηζηνλ γηα ην κπαιό ησλ παηδηώλ, δηόηη ηα πξώηα είλαη 

ζηαηηθά ελώ ζε έλαλ ππνινγηζηή ππάξρνπλ ηόζα ζρέδηα, video, εηθόλεο. Γηαηί ινηπόλ λα κελ 

αμηνπνηεζεί απηή ε αγάπε ησλ παηδηώλ γηα ηνπο ππνινγηζηέο; 

Με ηνλ όξν educational software αλαθεξόκαζηε ζηηο εθαξκνγέο αλεπηπγκέλεο γηα 

εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο όπνπ εθηεινύληαη ζε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο θαη κπνξεί λα βξίζθνληαη 

θαη ζηνλ παγθόζκην ηζηό. Κάπνηα ινγηζκηθά είλαη δεκηνπξγεκέλα απνθιεηζηηθά γηα λα εμππεξεηνύλ 

ηνπο θαζεγεηέο. Άιια πάιη παξέρνπλ γλώζεηο θαη εμάζθεζε ζηνλ καζεηή, έρνπλ ζαλ ζηόρν λα 

εληζρύζνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ. Δπηπιένλ, δεκηνπξγνύληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά γηα ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ελόο εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο, γηα ην ζπληνληζκό θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

έξγνπ θαη ηε ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο. 

Δθηόο από ην ινγηζκηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη ηνπο καζεηέο ζε κηα 

ηάμε, ππάξρεη θαη εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

ηδηαηηεξόηεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ν εθπαηδεπόκελνο. Έηζη, 

ππάξρνπλ ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο από απόζηαζε ηα νπνία είλαη 

πνιύ δηαδεδνκέλα, όπσο θαη ζπζηήκαηα απηνεθπαίδεπζεο. 

Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό κπνξεί λα ζεσξεζεί θάζε νξγαλσκέλε 

πεγή γλώζεο, όπσο ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο, εγθπθινπαίδεηεο, 

ςεθηαθέο ζπιινγέο νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ, θιπ. Αθόκε  

ππάξρνπλ αξθεηά ειεθηξνληθά παηρλίδηα πνπ απεπζύλνληαη ζε όιεο 

ηηο ειηθίεο, κε θαζαξά εθπαηδεπηηθό ραξαθηήξα. 
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ε αλεπηπγκέλεο ρώξεο ππάξρεη ινγηζκηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία από ηα κέζα ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα. ηελ αξρή ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ 

δεκηνπξγνύληαλ αλαθέξνληαλ θπξίσο ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ πιεξνθνξηθή, ζηε ζπλέρεηα όκσο 

άξρηζαλ λα δεκηνπξγνύληαη αλαθεξόκελα θαη ζε άιια εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. Σα πξνγξάκκαηα απηά 

εμππεξεηνύλ αλάγθεο πνηθίισλ επηπέδσλ, από δηδαζθαιία ζε κηθξά παηδηά έσο ζε παλεπηζηεκηαθό 

επίπεδν. ηηο κέξεο καο, έρεη δεκηνπξγεζεί εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό γηα ηε δηδαζθαιία 

αξθεηώλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ, όπσο ηα καζεκαηηθά, ηε θπζηθή, ηε πιεξνθνξηθή, ηε λεπηαθή ειηθία, 

μέλεο γιώζζεο θ.α. Γπζηπρώο, πνιύ ιίγα από απηά ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε Διιάδα, θαη ειάρηζηα είλαη 

πξνζαξκνζκέλα ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη πξαγκαηηθόηεηα. 

 

1.2. ΠΩ ΕΝΑ EDUCATIONAL SOFTWARE  ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΚΑΙ 
ΕΑΝ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ  

Ο ππνινγηζηήο θαη ε ρξήζε ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ ζα κπνξνύζε λα κεηαηξαπεί ζε 

εξγαιείν κάζεζεο. Πιένλ ηα παηδηά, κέζα από παηρλίδηα θαη επράξηζηεο δηαδξαζηηθέο δηαδηθαζίεο  

αληηιακβάλνληαη θαη καζαίλνπλ ηηο έλλνηεο κε επθνιία. Η δηάζεζε ησλ παηδηώλ ζα αιιάμεη αηζζεηά, 

αληί λα δπζθνξνύλ, ζα δεηάλε λα δηαβάζνπλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ ππνινγηζηή είλαη όηη 

κπνξεί λα εθηεινύληαη δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά. Η επνρή καο είλαη ζπλαξπαζηηθή θαη εμόρσο 

απαηηεηηθή δηόηη ε ηαρύηεηα παιαίσζεο ηεο γλώζεο είλαη πνιύ γξήγνξε, ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο 

θαηαηγίδεηαη από κία πιεζώξα πιεξνθνξηώλ πνπ είλαη δύζθνιν λα αθνκνηώζεη , όπσο θαη γηα ηνλ 

ιόγν όηη ζπλερώο απαηηείηαη πεξηζζόηεξε θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε. ηελ επνρή πνπ δνύκε, ην 

ζρνιείν, θαιό ζα ήηαλ λ’ αιιάμεη λννηξνπία θαη πξνζαλαηνιηζκό, λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο 

ηερλνινγηθέο θαη θνηλσληθό-νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, αλ ζέιεη λα παξέρεη ζσζηά ζεκέιηα.  

Φαίλεηαη όηη ππάξρνπλ πνιιά εκπόδηα ζηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ δηδαθηηθή 

θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία. Παξόηη ζήµεξα πιεζώξα ζρνιείσλ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, ππνινγηζηέο, 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, internet θαη άιιεο ππνδνµέο νη εθπαηδεπηηθνί δελ εηζάγνπλ ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο ζηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο ηνπο. Έηζη ινηπόλ νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη νη 

δεμηόηεηεο ρξήζεο ησλ ζύγρξνλσλ ηερλνινγηθώλ εξγαιείσλ είλαη αθόµε εµπόδην ζηελ απνδνρή θαη 

έληαμε ηνπο  ζηελ δηδαζθαιία. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη πην αξλεηηθνί 

ζηελ έληαμε ησλ ππνινγηζηώλ ζηα ζρνιεία (computer phobia) θαη απνθεύγνπλ ηε ρξήζε ηνπο, 

αληίζεηα, νη θαζεγεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν ηνπο 

ππνινγηζηέο ζηελ ηάμε. Πνιιέο έξεπλεο δείρλνπλ όηη νη θαζεγεηέο νη νπνίνη γλσξίδνπλ λα ρεηξίδνληαη 

ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, ηνπο εληάζζνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο δηδαζθαιία. Η πην ζπρλή ρξήζε 

γίλεηαη ζε δξαζηεξηόηεηεο κε ηε ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ζηελ δσγξαθηθή θαη ζε 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα ζην ζρνιείν. Σν internet , ε ρξήζε ινγηζηηθώλ 

θύιισλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη πνιύ ζπρλά γηα ηνλ ιόγν όηη πνιινί από απηνύο 

δελ γλσξίδνπλ ηνλ ρεηξηζκό ηνπο.  

Παξόιν πνπ αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζεηηθέο απόςεηο ζρεηηθά µε ηελ εηζαγσγή λέσλ 

ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε, δελ είλαη κεγάινο ν αξηζµόο απηώλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα ηηο 

ρξεζηµνπνηήζνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Έηζη ινηπόλ είλαη άκεζε αλάγθε ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεµα λα 

εθπαηδεύεη επαξθώο ηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνύο θαη λα επηκνξθώζεη ηνπο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνύο. 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη λα πεηύρεη απηόο ν ζηόρνο θαιό ζα ήηαλ λα γηλόηαλ πξώηνλ ππνρξεσηηθή 

ε εηζαγσγή ηνπο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαη δεύηεξνλ λα γίλεη έληαμε θαη δεκηνπξγία 

εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ ζε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα . 

Δίλαη ινηπόλ επηηαθηηθή αλάγθε ε ηξηβή θαη εθκάζεζε ησλ δηδαζθάισλ πάλσ ζηηο βαζηθέο 

ελόηεηεο γηα ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηώλ. Γεληθόηεξα  ην ινγηζκηθό ζα πξέπεη λα ζηνρεύεη ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηερλνινγηθνύ αιθαβεηηζκνύ θαη ζηελ εθκάζεζε δηάθνξσλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ, όρη 

όκσο κέζα από ηε δηδαζθαιία ηνπ ππνινγηζηή, αιιά κέζα από ηε δεκηνπξγηθή ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή. 
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1.3. ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗΝ ΜΑΘΗΗ 
Αλ θαη κε ηελ εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε εηζάγεηαη ηαπηόρξνλα αξθεηή 

δνπιεηά ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη γεληθόηεξα  επηπξόζζεηε πξαθηηθή δνθηκώλ, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

λα ζηξέςνπλ ηνπο καζεηέο ζε ελεξγεηηθή, επνηθνδνκεηηθή θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε, έηζη εθείλνη ζα 

θαηαλνήζνπλ πεξηζζόηεξα. Όηαλ νη καζεηέο θαηαλννύλ πιήξσο ηηο εξγαζίεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηόηε  

καζαίλνπλ πξαγκαηηθά. Μόλν όηαλ θαηαλνήζνπλ ηελ πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε 

κηαο εξγαζίαο ή δξαζηεξηόηεηαο, ιακβάλεη ρώξα ε νπζηαζηηθή, απζεληηθή κάζεζε. Δάλ νη εξγαζίεο 

πνπ αλαιακβάλνπλ ηα παηδηά ζρεηίδνληαη κε ηνλ πεξίγπξν θαη δελ είλαη νη ζπλεζηζκέλεο, ηόηε νη 

καζεηέο ηηο αληηκεησπίδνπλ κε πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ θαη σο θάηη πεξηζζόηεξν από κηα απιή 

απαζρόιεζε. 

Γηα λα θαηαιάβνπλ νη καζεηέο πώο λα καζαίλνπλ κε ηελ ηερλνινγία, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο 

νη εθπαηδεπηηθνί λα απνδερηνύλ θαη λα κάζνπλ έλα λέν κνληέιν κάζεζεο. Γηα λα θαηαλνήζνπλ 

νπζηαζηηθά νη καζεηέο, πξέπεη κε ηε ζέιεζή ηνπο λα εκπιαθνύλ ζε κηα νπζηαζηηθή εξγαζία. Γηα λα 

ιάβεη ρώξα ε νπζηαζηηθή κάζεζε, ε εξγαζία πνπ επηδηώθνπλ νη καζεηέο ζα πξέπεη λα πεξηθιείεη 

ελεξγεηηθέο, επνηθνδνκεηηθέο, ζπλεηδεηέο θαη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Αληί λα ειέγρνπλ ηελ 

αδξαλή γλώζε, ηα ζρνιεία ζα πξέπεη λα βνεζνύλ ηνπο καζεηέο λα θαηαιαβαίλνπλ πώο λα ιύλνπλ 

πξνβιήκαηα, λα θαηαλννύλ λέα θαηλόκελα, λα δνκνύλ λνεηηθά κνληέια απηώλ ησλ θαηλνκέλσλ θαη, 

δνζείζεο κηαο λέαο θαηάζηαζεο, λα ζέηνπλ ζηόρνπο θαη λα ξπζκίδνπλ ηε κάζεζή ηνπο “λα καζαίλνπλ 

πώο λα καζαίλνπλ”.  

Με ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ζηόρνο είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ ζην 

έπαθξν θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ όπσο άθζνλε θαη πνιππνίθηιε πιεξνθνξία, 

δεκηνπξγία ελόο πινύζηνπ θαη ειθπζηηθνύ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο πνπ ζα επλνεί θαηά πνιύ ηε 

δηεξεπλεηηθή θαη δεκηνπξγηθή κάζεζε. ηόρνο είλαη, ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό λα απνηειέζεη έλα 

επηπιένλ κέζν γηα ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηεο  δηδαζθαιίαο θαη έλα θίλεηξν κάζεζεο. Δηδηθόηεξα, ην 

εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη:  

 ε κηα ειθπζηηθόηεξε θαη πνιύπιεπξε παξνπζίαζε ηεο ύιεο.   

 ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ καζεηή θαη ζηε ζέιεζή ηνπ λα κάζεη, κέζα από δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, πεηξακαηηζκό θαη δηεξεύλεζε. 

 ηελ αληηθαηάζηαζε πνιιώλ καθξνζθειώλ θεηκέλσλ, κε νπηηθναθνπζηηθό πιηθό ζηνρεύνληαο ζηε 

κείσζε ηνπ ρξόλνπ πνπ αθηεξώλεη ν καζεηήο θαη ηνπ θόπνπ πνπ θαηαβάιιεη γηα ηελ αθνκνίσζε ηεο 

ύιεο,  

 Καη ηέινο ζηελ πξνώζεζε ηεο  ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ καζεηώλ κέζα ζε πιαίζην θνηλώλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

 

1.4. ΦΕΔΙΑΜΟ ΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ  
Ο ζρεδηαζµόο γηα ηε δεκηνπξγία ελόο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ ρσξίδεηαη ζε 3 ζηάδηα: ηνλ 

ελλνηνινγηθό ζρεδηαζµό, δειαδή ηελ γλώζε θαη ηελ αλαπαξάζηαζε ελλνηώλ ζε δνκεκέλε µνξθή, ηηο 

µνξθέο αιιειεπίδξαζεο  µε ην µαζεηή, ηνλ ζρεδηαζµό ηνπ ινγηζκηθνύ, δειαδή ην πεξηβάιινλ 

δηεπαθήο πνπ ην παηδί ζα ρεηξίδεηαη (ρξώµαηα, εηθόλεο θηι) , ηελ αλάπηπμε ηνπ, θαη ηέινο ηελ 

αμηνιόγεζε ηνπ ινγηζκηθνύ εάλ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηόρνπο πνπ είρακε ζέζεη εμαξρήο. Σα πξώηα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ζρεδηαδόληνπζαλ µε βάζε ηε γλσζηηθή πξνζέγγηζε. ε απηόλ ηνλ ηξόπν 

αλάπηπμεο, απηό πνπ θπξηαξρεί είλαη ε γλώζε,  αλεμάξηεηε ηνπ  µαζεηή, θαη ε έµθαζε δελ δηλόηαλ 

ζηνλ καζεηή θαη ζηνλ ηξόπν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κάζεη αιιά δίλνληαλ ζηελ  µεηάδνζε ηεο γλώζεο  

µε δηδαζθαιία θαη ζηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζµάησλ ηεο. Η µάζεζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πξέπεη 

λα έρεη σο θύξην παξάγνληα ηνλ καζεηή, λα ηνλ παξαηεξεί θαη λα πξνζαξκόδεηαη αλάινγα ζηα 

απνηειέζµαηα θαη ζηελ αλζξώπηλε ζπµπεξηθνξά. Έηζη, ηα πξντόληα ηεο  µάζεζεο ζα πξέπεη λα 

θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ παηδηώλ θαη λα ηθαλνπνηνύληαη νη επί  κέξνπο ζηόρνη κε απηό ηνλ ηξόπν, 

ζηαδηαθά, νδεγνύλ ηνλ  µαζεηή ζην επηζπµεηό απνηέιεζµα, δειαδή ζηνλ ηειηθό ζηόρν.  

 Έηζη ινηπόλ είλαη αλαγθαία ε εύξεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ θαη ν έιεγρνο εάλ 

θαηόξζσζαλ λα πξαγµαηνπνηεζνύλ.  Δπνµέλσο ν θαζεγεηήο νθείιεη λα βξεη ηελ θαηάιιειε δίνδν  

µεηάγγηζεο ηεο γλώζεο έηζη ώζηε ν καζεηήο λα αθνκνηώλεη όηη αθνύεη από εθείλνλ. ύκθσλα κε 

απηή ηελ πξνζέγγηζε ν ζρεδηαζµόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ έδηλε έκθαζε ζηελ παξνπζίαζε ηεο 

γλώζεο µε µηα θαζνξηζµέλε ζεηξά θαη όρη ζην πσο  µαζαίλεη θάπνηνο. Βειηίσζε ηεο παξνπζίαζεο ζα 

νδεγνύζε ζε βειηίσζε ηνπ απνηειέζµαηνο.   



ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ – ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΤΜΕΩΝ 

12 
 

Αξγόηεξα, κεγάιε ζεκαζία δηλόηαλ ζηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο ησλ ελλνηώλ, ζηελ επηβξάβεπζε 

ηνπ  µαζεηή όηαλ πξνόδεπε θαη ηελ παξόηξπλζή ηνπ λα πξνζπαζήζεη πεξηζζόηεξν, όηαλ δελ έθηαλε 

ζην επηζπκεηό απνηέιεζκα.  Δπηπιένλ,  δελ ηίζνληαλ αλνηθηά εξσηήµαηα πξνο ην  µαζεηή,  γηαηί 

ζεσξνύληαλ αλίθαλνο λα ηα αληηµεησπίζεη  µε ην δηθό ηνπ νξζό ηξόπν νύηε ηνπ δίλνληαλ ε ειεπζεξία 

έθθξαζεο ηεο δηθήο ηνπ γλώζεο.  

Δξεπλεηέο ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε, πσο ν ζρεδηαζµόο γηα ηε δεκηνπξγία ινγηζκηθώλ, θαιό ζα 

ήηαλ λα  µελ ζηνρεύεη  µόλν ζηελ αλακεηάδνζε γλώζεο, αιιά λα είλαη ε βάζε ησλ  µαζεηώλ γηα λα 

θάλνπλ αιιαγέο θαη λα ιαµβάλνπλ ππόςε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη µαζεηέο µε ην 

πεξηερόµελν ησλ ελλνηώλ. Γεληθά, ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηεί ηνλ καζεηή 

όρη λα ηνλ αθήλεη απαζή θαη λα ηνλ δηδάζθεη πσο µαζαίλεη θάπνηνο. Έηζη δελ εληζρύεηαη ε ζηείξα 

απνµίµεζε ηνπ δαζθάινπ από ην µαζεηή αιιά ν πεηξαµαηηζµόο θαη ε νξγάλσζε ηεο µαζεζηαθήο 

εκπεηξίαο από ηνλ ίδην. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ηα ιάζε ηνπ µαζεηή αληηµεησπίδνληαη σο δηαθνξεηηθέο 

αληηιήςεηο νη νπνίεο απνηεινύλ επθαηξία γηα µάζεζε µε ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο.  

Σα βαζηθά ζεµεία θαηά ην ζρεδηαζµό εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ  γηα µαζήκαηα είλαη ην 

µέξνο ηεο ύιεο  πνπ ζα πινπνηεζεί θαη ε δόµεζε ηνπ, ην είδνο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ,  νη 

δξαζηεξηόηεηεο λα δίλνπλ  µαζεζηαθέο επθαηξίεο, νη εηθόλεο, ηα video πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 

θαηαλόεζε ηνπ ζέκαηνο, λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα εμεξεύλεζεο θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ 

µαζεηή. Άιια ζέµαηα πνπ πξέπεη λα ιαµβάλνληαη ππόςε είλαη, ηη ιακβάλεη ν µαζεηήο, εάλ βνεζά 

ζηελ απηνδηόξζσζε θαη εάλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ ώζηε λα θαηαλννύληαη 

από όιε ηελ θιίκαθα ησλ καζεηώλ. Σέινο,  έµθαζε δίλεηαη ζηελ εηζαγσγή γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ 

θαη ζηαηηζηηθώλ δηαγξακκάησλ όπσο θαη ηελ δπλαηόηεηα κεηαθίλεζεο ή επηινγήο αληηθεηκέλσλ.  

Γηα ηνλ ζρεδηαζµό εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο γηα λα δεκηνπξγεζεί θάηη πνπ: 

 λα αληαπνθξίλεηαη ζην επίπεδν ησλ µαζεηώλ, λα είλαη θηιηθό µε ην ρξήζηε θαη εύθνιν ζηε ρξήζε 

ηνπ. 

 Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο καζεζηαθέο πεξηπηώζεηο. 

 Να είλαη ζσζηά δνκεκέλν θαη λα ρξεζηκνπνηεί αξθεηά νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη δηάθνξα εξγαιεία 

γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο. 

 Σαπηόρξνλα όκσο θαη ιηηό σο πξνο ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ. 

Η  µνληεινπνίεζε είλαη βαζηθή ζηνλ ζρεδηαζµό εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ. Δάλ 

απαληήζνπκε ζηηο εξσηήζεηο ηνπ πνηνο µαζαίλεη, ηη µαζαίλεη θαη πσο ην µαζαίλεη, δεκηνπξγνύληαη 3 

µνληέια: έλα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή, έλα γηα ην αληηθείκελν πνπ πξόθεηηαη λα αλαιπζεί θαη έλα 

µνληέιν γηα ηελ  µαζεζηαθή πξνζέγγηζε. Απηά ηα  µνληέια ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεπζνύλ ηελ 

ηερλνινγία θαη λα ηθαλνπνηνύλ ηνπο ζηόρνπο.  

Σέινο, νη πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ ζρεδηαζµό ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ είλαη λα δίλεηαη ζην 

µαζεηή ε δπλαηόηεηα γηα δεκηνπξγία λέσλ γλώζεσλ θαη απόςεσλ, γηα αλάπηπμε δηθώλ ηνπ ηξόπσλ 

θαη ιύζεσλ, εηζαγσγή εξγαιείσλ πνπ λα βνεζάλε ηνλ ηξόπν πνπ µαζαίλεη ν ρξήζηεο, ζσζηή θαη 

θαηαλνεηή αλάιπζε ησλ ελλνηώλ πνπ θαιείηαη λα µάζεη θαη λα ππάξρεη πνιιαπιόηεηα 

αλαπαξαζηάζεσλ θ.α. 

 

1.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΦΡΗΗΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΣΗ 
ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΩΝ 

ε πνιιά καζήκαηα δηάθνξσλ βαζκίδσλ νη θαζεγεηέο επηιέγνπλ εθηόο από ηελ θαζηεξσκέλε 

δηδαζθαιία ζε κνξθή δηαιόγνπ λα εηζάγνπλ κέζα ζε απηήλ θαη νπηηθναθνπζηηθό πιηθό όπσο π.ρ  

video , ήρν ή αθόκε θαη θάπνην πξόγξακκα πνπ ζα αλαθέξεηαη θαη ζα δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην 

πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο. Με απηό ηνλ ηξόπν ν θαζεγεηήο θαηνξζώλεη λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ καζεηώλ, λα θάλεη πην θαηαλνεηέο ηηο λέεο πιεξνθνξίεο, αιιά θαη νη ίδηνη νη καζεηέο 

αθνκνηώλνπλ πην εύθνια ην κάζεκα δηόηη ην ζπλδπάδνπλ κε ην πιηθό πνπ βιέπνπλ ηελ ώξα ηεο 

παξνπζίαζεο.  

Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πνιιά πξνγξάκκαηα θαη γιώζζεο 

πξνγξακκαηηζκνύ. Σέηνηα εξγαιεία είλαη όπσο ζην Microsoft Office ην Power Point, όπνπ κέζσ 

απηνύ ν θαζεγεηήο κπνξεί λα νξγαλώζεη ζε παξνπζίαζε ην κάζεκα ηνπ, κε ηελ ρξήζε θηλεηηθώλ θαη 

ερεηηθώλ εθέ , εηθόλσλ θαη δηαγξακκάησλ. Έλα αθόκε εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ java πνπ κέζσ ηνπ Net Beans δεκηνπξγνύληαη πνιιέο εθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο. 
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Δπηπιένλ έλα πξόγξακκα πνπ θαη απηό ρξεζηκνπνηείηαη θαηαθόξνλ ζηελ δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ 

ινγηζκηθώλ είλαη ην Adobe Flash Professional. Καη ηέινο ην XNA όπνπ κε απηό ζα αζρνιεζνύκε 

παξαθάησ θαη ζα αλαπηύμνπκε εκείο έλα educational software. 

To ΥΝΑ είλαη έλα πξόγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε γιώζζα C# ππνζηεξίδνληαο πνιππνίθηιν 

νπηηθναθνπζηηθό πιηθό αθνύ κέρξη ηώξα ρξεζηκνπνηνύηαλ ζηελ δεκηνπξγία παηρληδηώλ. Απηά ηα 

software ρξεζηκνπνηνύληαη κέζα ζηελ ηάμε γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο από ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο αιιά θαη θάπνηα από απηά ρξεζηκνπνηνύληαη ζην internet ζαλ e-learning software 

θαη είλαη δηαζέζηκα γηα ρξήζε. 

  

1.6. TO FLASH PROFESSIONAL  ΕΝΑ ΠΟΛΤ ΦΡΗΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 
ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΩΝ 

Σν flash είλαη έλα από ηα θαιύηεξα πξνγξάκκαηα γηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ 

ινγηζκηθώλ. Απηό ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν έρνληαο εμαηξεηηθέο δπλαηόηεηεο ζηε ρξήζε εθέ, 

θίλεζεο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθόηεηαο. Γελ είλαη δύζθνιν ζηε ρξήζε ηνπ θαη έρεη 

πνιιέο αθόκε δπλαηόηεηεο θαη εξγαιεία πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε δεκηνπξγία ελόο 

πνιύ θαινύ απνηειέζκαηνο .  

Μάιηζηα ε ηειεπηαία έθδνζε ηεο πιαηθόξκαο δηαδηθηύνπ ηεο Adobe είλαη κηα θαηαπιεθηηθή 

επηινγή γηα νπνηνλδήπνηε ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη ηζηνζειίδεο, παξνπζηάζεηο, παηρλίδηα, δηαδηθηπαθέο 

εθαξκνγέο θαη έξγα κε ελζσκαησκέλα βίληεν. Παληνύ ππάξρνπλ λέα θαη βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 

Αθόκε ε κεραλή θπζηθήο βειηηώζεθε θαη πξνζθέξεη πεξηζζόηεξν ξεαιηζηηθή θίλεζε ζην animation. 

Τπάξρνπλ πξνζζήθεο ζην κελνύ γηα λα κπνξείηε εύθνια λα πξνζζέζεηε θηίξηα, δέληξα θαη particles 

όπσο ξεαιηζηηθή βξνρή. Σα έξγα πνπ δεκηνπξγνύληαη πιένλ, κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ πνιύπινθεο 

εκθαλίζεηο κε, ελζσκαησκέλα γξαθηθά θαη πνιιά αθόκα. 

 

1.7. Η ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΦΝΑ ΑΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ EDUCATIONAL 
SOFTWARE  

 
Σν XNA έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δεκηνπξγία παηρληδηώλ όρη όκσο γηα ηελ δεκηνπξγία 

εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ. Απηά ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ εθπαίδεπζε, ηα νπνία δεκηνπξγνύληαη από 

άιια πξνγξάκκαηα όπσο είδακε παξαπάλσ, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηελ κάζεζε ησλ παηδηώλ θαη ζηε 

δεκηνπξγία ελδηαθέξνληνο. Η έξεπλα δείρλεη όηη ε ελζσκάησζε παηρληδηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ 

εθαξκνγώλ, κέζα ζηελ ηάμε κπνξεί λα είλαη επεξγεηηθή γηα ηελ αθαδεκατθή επίδνζε, ζηα θίλεηξα θαη 

ζηε δπλακηθή ηεο ηάμεο. Οη κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ βαζίδνληαη ζε εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα δελ είλαη 

κόλν ειθπζηηθέο γηα ηνπο καζεηέο, αιιά κπνξεί επίζεο λα είλαη επσθειήο θαη  γηα ηνπο θνηηεηέο 

παλεπηζηεκίσλ.  

πκπεξαίλνπκε όηη ππάξρεη αλεθκεηάιιεπην δπλακηθό πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί. 

πγθεθξηκέλα κε ηελ εηζαγσγή παηρληδηώλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη θαζεγεηέο κπνξνύλ λα 

έρνπλ πξόζβαζε ζε επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο πνπ κπνξνύλ λα πξνσζήζνπλ πην ελεξγνί θνηηεηέο, 

δειαδή νη θνηηεηέο λα αλαιακβάλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ινγηζκηθά ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε δηάθνξα 

ζρνιηθά ζέκαηα, δεκηνπξγώληαο ηα από πξνγξάκκαηα θαη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ καζαίλνπλ 

ζηε ζρνιή ηνπο. Με απηό ηνλ ηξόπν παξέρνπλ ελαιιαθηηθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο κάζεζεο, θαη έηζη κπνξεί λα θαηαζηεί δπλαηή ε κάζεζε κέζα από παηρλίδηα, θαζώο θαη παξνρήο 

θηλήηξσλ ζηνπο ζπνπδαζηέο γηα ηε πξνζπάζεηα θαη πινπνίεζε ζρεδίσλ θαη αζθήζεσλ.  

 

1.8. ΣΟ ΦΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΤΣΟ ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΩΝ 

Καη ην XNA όκσο είλαη κηα πνιύ θαιή επηινγή γηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ. 

ίγνπξα είλαη έλαο δπζθνιόηεξνο ηξόπνο δεκηνπξγίαο, αιιά έρεη θαη αξθεηά παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ 

κπνξεί λα παξέρεη από κηα απιή δεκηνπξγία παξνπζίαζεο ζε έλα άιιν πξόγξακκα .  Σν XNA 

ρξεζηκνπνηείηε κέρξη ηώξα γηα ηελ δεκηνπξγία παηρληδηώλ.  Υξεζηκνπνηεί ηελ γιώζζα C# ε νπνία 

είλαη κηα πνιύ δεκνθηιήο γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ θαη ρξεζηκνπνηείηαη από κηα πιεζώξα 

πξνγξακκαηηζηώλ ζε όιν ηνλ θόζκν. Δίλαη αληηθεηκελνζηξαθήο όπσο ε java θαη αξθεηά πην εύθνιε 

από ηελ C++ πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζην DirectX. Όζνη γλσξίδνπλ απηή ηε γιώζζα κπνξνύλ λα 
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δνπιέςνπλ ζε βηνκεραλίεο ηνπ εμσηεξηθνύ πνπ δεκηνπξγνύλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα, όπσο επίζεο θαη 

ε OpenGL, όπνπ θαη απηή είλαη κία πνιύ θαιή επηινγή δηόηη ππνζηεξίδεη παξά πνιιέο πιαηθόξκεο 

(cross-platform solution). Καιό είλαη λα επηιέγεη θάπνηνο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ θαη  APIs πνπ 

λα είλαη όζν πην θνληά ζηελ επαγγεικαηηθή ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε παηρληδηώλ, γηα λα κπνξεί λα 

εμνηθεηώλεηαη κε γιώζζεο πνπ έρνπλ πνιιέο δπλαηόηεηεο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο. Σα πην πνιιά 

παηρλίδηα πνπ δεκηνπξγνύληαη γηα ηα Windows ρξεζηκνπνηνύλ C++ θαη DirectX ή OpenGL. Σν 

πξόβιεκα κε C++ είλαη όηη απαηηεί πνιιή εκπεηξία κε ηελ ίδηα ηε γιώζζα γηα λα γξαθηεί θαιόο 

θώδηθαο αιιά νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο δελ ηελ γλσξίδνπλ αξθεηά θαιά. Η Java είλαη ε πην θνηλή 

γιώζζα ζηελ ηερλνινγία ινγηζκηθνύ ζήκεξα. Γη 'απηό θαη νη γιώζζεο όπσο ε C# θαη Java είλαη πην 

εύθνιεο λα ρξεζηκνπνηνύληαη.  

Σν XNA Game Studio είλαη έλα πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ πνπ  επηηξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηε ην Visual Studio γηα ηε δεκηνπξγία παηρληδηώλ γηα Windows Phone, γηα ηελ θνλζόια 

Xbox 360, θαζώο θαη γηα ππνινγηζηέο κε Windows.Πεξηιακβάλεη ην XNA Framework, ην νπνίν είλαη 

έλα ζύλνιν  βηβιηνζεθώλ ζρεδηαζκέλν γηα ηελ αλάπηπμε παηρληδηώλ πνπ βαζίδεηαη ζην 

Microsoft. NET Framework 2.0. Η ζπιινγή απηή πεξηέρεη επηζθόπεζε ηεο ηερλνινγίαο, tutorials, θαη 

πιηθό αλαθνξάο πνπ ζρεηίδνληαη κε XNA Game Studio. 

Σν ΥΝΑ παξέρεη πνιιέο δπλαηόηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο θαιήο πιαηθόξκαο. Καηαξρήλ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ C# όπσο δηαηππώζεθε θαη παξαπάλσ ε νπνία είλαη κηα αληηθεηκελνζηξαθήο γιώζζα 

αξθεηά εύθνιε ζηελ εθκάζεζε ηεο . Υξεζηκνπνηεί 4 ζπγθεθξηκέλεο θιάζεηο όπνπ ε θαζεκία έρεη 

δηαθνξεηηθή ρξεζηκόηεηα ζα κηιήζνπκε παξαθάησ αλαιπηηθόηεξα γη'απηέο. Αθόκε κπνξνύκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε εηθόλεο, ήρνπο , κνληέια, πθέο, λα επεμεξγαζηνύκε ηελ θίλεζε ηνπο, λα 

δεκηνπξγήζνπκε θνπκπηά λα βάινπκε 3D αληηθείκελα έηζη ώζηε ε πιαηθόξκα λα είλαη πνιύ 

εληππσζηαθή γηα θάπνηνλ καζεηή πνπ ζα ηελ έρεη γηα λα ηε κειεηήζεη ζε θάπνην από ηα καζήκαηα 

ηνπ.     
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2. ΣΟ ΦΝΑ GAME STUDIO 
 

Σν XNA Game Studio είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη ηε ζρεδίαζε παηρληδηώλ 2 δηαζηάζεσλ θαη 3 δηαζηάζεσλ. 

Σα software πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κέζσ XNA κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ ζε δηάθνξεο πιαηθόξκεο 

όπσο Windows, , Zune , X-box 360.Δπηπιένλ ην ΥΝΑ πεξηέρεη ην ΥΝΑ Framework όπνπ είλαη έλα 

ζύλνιν βηβιηνζεθώλ .NET γηα ηελ αλάπηπμε παηρληδηώλ. 

 

 

2.1. ΙΣΟΡΙΑ ΦΝΑ 
 

Σνλ  Αύγνπζην ηνπ 2006 παξνπζηάζηεθε ε πξώηε νινθιεξσκέλε έθδνζε ηνπ ΥΝΑ θαη ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2006 βγήθε ε ηειηθή ηνπ έθδνζε. Η επόκελε ήηαλ ε ΥΝΑ Game Studio Express 1.0 

Refresh ηνλ Απξίιην ηνπ 2007. 

 

Έπεηηα ην XNA Studio 2.0 όπνπ ρξεζηκνπνηεί δσξεάλ ηε Visual Studio C# 2005 Express 

Edition, ήηαλ δσξεάλ δηαζέζηκν από ην ΥΝΑ Creators Club Website από ηνλ Γεθέκβξην 2007 θαη έρεη 

ηε δπλαηόηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηεο πιαηθόξκαο Υbox Live θαη Xbox 360  πξνζθέξνληαο θαιύηεξν 

ρεηξηζκό ζπζθεπήο .  

  

Σο XNA Game Studio 3.0 εθδόζεθε ηνλ Οθηώβξην 2008 ρξεζηκνπνηεί δσξεάλ ηελ C# 3.0 , 

ηε LinQ θαη ηηο πεξηζζόηεξεο εθδόζεηο ηνπ Visual Studio 2008 επηηξέπεη ηελ παξαγσγή παηρληδηώλ 

ζηελ πιαηθόξκα Zune όπσο θαη ηελ ρξήζε ησλ applications ζην Xbox Live. 

 

Σο XNA Game Studio 3.1 εθδόζεθε ηνλ Μάξηην 2009, ππνζηεξίδεη αλαπαξαγσγή video, 

αλαζεσξεκέλν API ήρνπ θαη ρξήζε παηρληδηώλ ζην Xbox 360 . 

 

Σο XNA Game Studio 4.0  εθδόζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2010 είλαη κηα πνιύ θαιή πιαηθόξκα ε 

νπνία έρεη πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο από όηη ε πξνεγνύκελε έθδνζε. Τπνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε 

παηρληδηώλ ζην windows phone 7 θαη έρεη ζπκβαηή ιεηηνπξγία κε ηα windows θαη ηελ θνλζόια Xbox 

360. 

 

Γεληθώο ην ΥΝΑ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία εκπνξηθώλ παηρληδηώλ θαη 

δηάθνξσλ άιισλ πξνγξακκάησλ θαη λα δηαλέκνληαη απηά κέζσ ηνπ Xbox Live Community Games. 

Σα παηρλίδηα γηα Xbox 360 πνπ είλαη αλεπηπγκέλα ζην ΥΝΑ Game Studio κπνξνύλ λα κπνπλ 

ζηελ θνηλόηεηα Creators Club όπνπ γηα λα ζπκκεηέρεη θάπνηνο εθεί ρξεηάδεηαη θάπνην θόζηνο 

ζπκκεηνρήο. Απηά ηα παηρλίδηα αμηνινγνύληαη από νκόηηκνπο δεκηνπξγνύο θαη εάλ έρεη θαιή 

βαζκνινγία εηζάγεηαη ζην Xbox Marketplace θαη ν δεκηνπξγόο έρεη 70% θέξδνο από ηα ζπλνιηθά 

έζνδα .   
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2.2. ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΦΝΑ 
 
Γηα λα θάλεηε έλα θαηλνύξην έξγν ζην XNA αθνύ εγθαηαζηήζεηε ην πξόγξακκα, ην αλνίγεηαη θαη 

παξνπζηάδεηαη ε παξαθάησ πιαηθόξκα .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Πεγαίλεηε ζην file  New Project. Όπσο βιέπεηε, ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ παξαζύξνπ ππάξρεη ε 

επηινγή ηεο θόξκαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε, ελώ ζηελ δεμηά πιεπξά, έλα πιήζνο επηινγώλ γηα ην 

είδνο ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα δεκηνπξγήζεηε. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Αρχική οθόνη ΧΝΑ 

Εικόνα 2. Δημιουργία Προγράμματοσ 
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Οη θόξκεο πνπ παξέρεη ην Xna Game Studio γηα ηελ αλάπηπμε παηρληδηώλ Xna Framework γηα ηα 

Windows είλαη νη αθόινπζεο: 

 

 Windows Game (3.1)     γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο εθαξκνγήο πνπ εθηειείηε ζε Windows. 

 

 Windows Game Library (3.1)   γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο βηβιηνζήθεο παηρληδηνύ πνπ εθηειείηε ζε 

Windows. 

 

 Content Pipeline Extension Library (3.1)    γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο βηβιηνζήθεο Content Pipeline 

Extension. 

 

Οη ππόινηπεο θόξκεο δελ αθνξνύλ ηα Windows θαη είλαη νη παξαθάησ : 

 

 Xbox 360 Game (3.1)  project γηα ηελ δεκηνπξγία εθαξκνγήο γηα Xbox 360. 

 
 Xbox 360  Game Library (3.1)   γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο Xna Framework 3.1 βηβιηνζήθεο 

παηρληδηνύ γηα Xbox 360   . 

 

 Zune Game (3.1)  γηα ηελ δεκηνπξγία εθαξκνγήο γηα Zune. 

 
 Zune  Game Library (3.1)   γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο Xna Framework 3.1 βηβιηνζήθεο παηρληδηνύ γηα 

Zune. 

 

ηελ πην πάλσ εηθόλα επηιέγεηε Windows Game (3.1) θαη δίλεηε ην όλνκα πνπ ζέιεηε λα έρεη ην έξγν 

ζαο, επηιέγεηε ηνλ θάθειν πξννξηζκνύ θαη παηάηε ΟΚ. 

Μόιηο δεκηνπξγήζαηε ην πξώην ζαο project ζην ΥΝΑ ! Κάζε λέν project έρεη ήδε δεκηνπξγήζεη ηηο 

δηθέο ηνπ κεζόδνπο νη νπνίεο έρνπλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο εληνιέο πνπ εάλ εθηειεζηνύλ, αθέξαηεο, 

ρσξίο άιιεο παξεκβάζεηο, εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε έλα λέν παξάζπξν κε γαιάδην θόλην. Αο 

κειεηήζνπκε θαιύηεξα όκσο απηό πνπ δεκηνπξγήζακε. Σώξα ζηελ νζόλε ηνπ πξνγξάκκαηνο καο 

εκθαλίδεηαη ν παξαθάησ έηνηκνο θώδηθαο. 

 

        

 
namespace WindowsGame1 

{ 

    /// <summary> 

    /// This is the main type for your game 

    /// </summary> 

    public class Game1 : Microsoft.Xna.Framework.Game 

    { 

        GraphicsDeviceManager graphics; 

        SpriteBatch spriteBatch; 

 

        public Game1() 

        { 

            graphics = new GraphicsDeviceManager(this); 

            Content.RootDirectory = "Content"; 

        } 

 

         

        /// </summary> 

        protected override void Initialize() 

        { 

            // TODO: Add your initialization logic here 

 

            base.Initialize(); 
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        } 

        protected override void LoadContent() 

        { 

            // Create a new SpriteBatch, which can be used to draw 

textures. 

            spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice); 

 

            // TODO: use this.Content to load your game content here 

        } 

 

        protected override void UnloadContent() 

        { 

            // TODO: Unload any non ContentManager content here 

        } 

 

        protected override void Update(GameTime gameTime) 

        { 

            // Allows the game to exit 

            if (GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back == 

ButtonState.Pressed) 

                this.Exit(); 

 

            // TODO: Add your update logic here 

 

            base.Update(gameTime); 

        } 

 

        protected override void Draw(GameTime gameTime) 

        { 

            GraphicsDevice.Clear(Color.CornflowerBlue); 

 

            // TODO: Add your drawing code here 

 

            base.Draw(gameTime); 

        } 

    } 

} 

 

2.3. XNA FRAMEWORK CLASS LIBRARY 
Παξαηεξείηε ινηπόλ όηη θάπνηεο κεηαβιεηέο, θιάζεηο θαη κεζόδνπο παξέρνληαη απηόκαηα. 

Αξρηθά βιέπεηε ηηο βηβιηνζήθεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ εθαξκνγή. Η βηβιηνζήθε ηνπ ΥΝΑ 

πεξηιακβάλεη θάπνηεο από ηηο ηηκέο , ηηο θιάζεηο (classes) , θαη ηηο δηεπαθέο (interfaces) πνπ ζα 

εηζαρζνύλ ζην πξόγξακκα. Παξαθάησ εμεγείηε πνπ αλαθέξεηαη ε θάζε κηα από απηέο . 

 ηελ Microsoft.Xna.Framework παξέρεη απηά πνπ ρξεηάδνληαη νη θιάζεηο παηρληδηώλ όπσο 

ρξνλόκεηξα θαη βξόγρνπο. 

 

 ηελ Microsoft.Xna.Framework.Audio πεξηέρνληαη ρακεινύ επηπέδνπ εθαξκνγέο θαη κεζόδνπο πνπ 

κπνξνύλ λα θνξηώζνπλ XACT (audio creation tool) θαη πεξηερόκελα αξρείσλ γηα λα παίμνπλ ήρν.  

 

 ηελ Microsoft.Xna.Framework.Content πεξηέρνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ρξόλνπ εθηέιεζεο ηνπ Content 

Pipeline. 

 

 ηελ Microsoft.Xna.Framework.Design παξέρεηαη  έλα ελνπνηεκέλν ηξόπν κεηαηξνπήο ηύπσλ ηηκώλ 

ζε άιινπο ηύπνπο. 

 

 ηελ Microsoft.Xna.Framework.GamerService έρνπκε ηηο θιάζεηο πνπ πινπνηνύλ ηηο δηάθνξεο 

ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο παίθηεο, επηθνηλσλνύλ απεπζείαο κε ηνλ παίθηε θαη ηα δεδνκέλα 

ηνπ. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.xna.framework.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.xna.framework.audio.aspx
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 ηελ Microsoft.Xna.Framework.Graphics πεξηέρνληαη νη κέζνδνη πνπ εθκεηαιιεύνληαη ηηο 

δπλαηόηεηεο επηηάρπλζεο πιηθνύ γηα ηελ απεηθόληζε 3D αληηθεηκέλσλ.                                                                                                     

 

 Η  Microsoft.Xna.Framework.Graphics.PackedVector αληηπξνζσπεύεη ηύπνπο δεδνκέλσλ, κε ζηνηρεία 

πνπ δελ είλαη πνιιαπιάζηα ησλ 8 bit. 

 

 Η Microsoft.Xna.Framework.Input πεξηέρεη θιάζεηο γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαη απεηθόληζε εηθόλσλ, 

κνπζηθήο , ιηζηώλ αλαπαξαγσγήο. 

 

 ηελ Microsoft.Xna.Framework.Input.Touch πεξηέρνληαη θιάζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ εηζαγσγή 

δεδνκέλσλ κέζσ επαθήο από ζπζθεπέο πνπ ην ππνζηεξίδνπλ. 

 

 ηελ Microsoft.Xna.Framework.Media πεξηέρνληαη θιάζεηο γηα λα πξνβάιινληαη θαη λα παίδνληαη 

ηξαγνύδηα, άικπνπκ, εηθόλεο. 

 

 Η Microsoft.Xna.Framework.Net πεξηέρεη θιάζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην Xbox Live, ηνπο πνιιαπινύο 

παίθηεο θαη ηελ δηθηύσζε γηα ηηο εθαξκνγέο Xna. 

 

 Η Microsoft.Xna.Framework.Storag πεξηέρεη θιάζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλάγλσζε θαη γξαθή ησλ 

αξρείσλ. 

 

 

2.4. ΕΝΣΟΛΕ ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

Τπάξρεη ην  αληηθείκελν graphicDeviceManager όπνπ νηηδήπνηε θαη λα δεκηνπξγεζεί ζην 

XNA ζα ηξέμεη κε απηή ηελ εληνιή. Από θάησ από ηελ πξώηε κεηαβιεηή είλαη έλα ζηηγκηόηππν ηεο 

θιάζεο spriteBatch όπνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κπνξεί λα απεηθνληζηεί έλα sprite. Sprite είλαη κηα 2D ή 3D 

εηθόλα πνπ είλαη ελζσκαησκέλε ζε έλα επξύηεξν ζθεληθό. 

Έπεηηα είλαη ε κέζνδνο Initialize ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αξρηθνπνηεζνύλ κεηαβιεηέο 

θαη αληηθείκελα. Η LoadContent κέζνδνο, θαιείηε κεηά από ηελ Initialize, είλαη ππεύζπλε γηα λα 

θνξηώζεη όια ηα γξαθηθά θαη όηη άιιν ρξεηάδεηαη ην παηρλίδη, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ εηθόλεο, 

κνληέια, ήρνπο είηε επεηδή αξρίδεη ην παηρλίδη είηε δηόηη ζα πξέπεη λα μαλαθνξησζεί. Ακέζσο κεηά 

ζπλαληάηε ηελ κέζνδν UnloadContent() ε νπνία ρξεζηκνπνηείηε κεηά πνπ ηειεηώλνπλ ε Update θαη ε 

Draw , όπνπ ζε απηήλ εθθνξηώλνληαη γξαθηθά ή νηηδήπνηε είρε θνξησζεί ζηε LoadContent. 

 Οπζηαζηηθά έλα παηρλίδη είλαη κηα ζεηξά κεζόδσλ πνπ θαινύληαη μαλά θαη μαλά , είλαη θάηη 

ζαλ βξόγρνο όπνπ έρεη ζπλζήθεο γηα λα ζπκβεί θάηη. Οη κέζνδνη πνπ είλαη ππεύζπλνη γηαπηό ην 

βξόγρν είλαη ε Update θαη ε Draw. ηελ Update γίλνληαη νη αλαλεώζεηο, νη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ 

ζηελ εθαξκνγή όπσο π.ρ ζε έλα παηρλίδη ηελ αιιαγή ησλ εηθόλσλ, ηνπ θόληνπ, ησλ ρξσκάησλ θαη 

animation. ηελ Draw κέζνδν “δσγξαθίδεηαη” όηη ζα ζέιακε λα εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ηεο 

εθαξκνγήο πνπ δεκηνπξγνύκε . 

Δπίζεο, ε θιήζε GameTime, όπνπ αληηπξνζσπεύεη ην ρξόλν πνπ έρεη πεξάζεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ παηρληδηνύ. Υξεηάδεηαη κηα κεηαβιεηή γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ 

ρξόλνπ δηόηη νη H/Y δελ ηξέρνπλ όινη κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα θαη ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο 

ρξόλνο γηα ηελ εκθάληζε θηλνύκελσλ ζρεδίσλ, άιισλ αληηθεηκέλσλ θαη ήρσλ . 

Η θιίζε GraphicsDevice.Clear(Color.cornflowerBlue); είλαη γηα λα δώζεη ρξώκα ζην game 

παξάζπξν ζπγθεθξηκέλα απηή ε εληνιή δίλεη αλνηρηό γαιάδην, κπνξνύκε βέβαηα λα ην αιιάμνπκε ζε 

άιιν ρξώκα.   

Αθόκε, εθηόο από ηνλ θώδηθα, ζην ηέινο ηνπ παξαζύξνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο καο εκθαλίδεηαη 

θαη έλα παξαζπξάθη πνπ όηαλ πάεη λα ηξέμεη ην πξόγξακκα ζε απηό ην κέξνο καο δείρλεη εάλ ππάξρεη 

θάπνην ιάζνο, ηη αθξηβώο δελ έρεη πάεη θαιά θαη ζε πηα αθξηβώο ζεηξά βξίζθεηαη . 

 

 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.xna.framework.input.touch.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.xna.framework.media.aspx
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Αθόκε ζην δεμηό κέξνο ηνπ παξαζύξνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν Solution Explorer,  όπνπ 

κέζα ζηνλ θάθειν Content κπνξνύκε λα εηζάγνπκε αληηθείκελα, spites , κνληέια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δάλ ηξέμνπκε ην ήδε ππάξρνλ πξόγξακκα ζα εκθαληζηεί ην παξαθάησ παξάζπξν ζηελ νζόλε ηνπ 

ππνινγηζηή . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. Solution Explorer 

Εικόνα 5. Screen game 
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2.5. XΝΑ FRAMEWORK CONTENT PIPLINE 
 

Δίλαη κηα ζεηξά ελεξγεηώλ όπνπ αξρηθά importers ιακβάλνπλ ηα δεδνκέλα ηα νπνία είλαη ζε 

κνξθή ζπκβαηή κε ην πξόγξακκα, έλαο επεμεξγαζηήο παίξλεη ηα δεδνκέλα κε απηή ηε κνξθή, έπεηηα 

έλαο compiler ηξνπνπνηεί ην πεξηερόκελν γηα λα είλαη έηνηκν λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ην ηειεπηαίν είλαη 

ν content manager πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα πεξηερόκελα.  Μπνξεί λα εηζαρζνύλ εηθόλεο, κνληέια, ήρνο, 

εθέ θιπ. Σν θάζε αληηθείκελν πνπ έρεη αλαγλσξίζηκε κνξθή από ην ΥΝΑ , κεηαθέξεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν θάθειν έηζη  όια ηα αληηθείκελα είλαη δνκεκέλα  θαη εύθνια θάπνηνο λα κπνξεί λα βξεη 

όηη ζα ήζειε. πγθεθξηκέλα θάλεη πην εύθνιε ηελ επεμεξγαζία ησλ πεξηερνκέλσλ ώζηε απηνί πνπ ζα 

δεκηνπξγνύλ κηα εθαξκνγή λα κπνξνύλ λα ην ρεηξηζηνύλ πην εύθνια. 

 

 
 

Εικόνα 6. To XNA Content Pipline 

 

 
Οη κνξθέο αληηθεηκέλσλ πνπ είλαη αλαγλσξίζηκεο από ην ΥΝΑ είλαη νη αθόινπζεο : 

  Γηα 2D κνξθέο αξρείνπ ππνζηεξίδεη : .bmp, .dds, .jpg, .png ,.tga 

 

 Γηα 3D κνξθέο αξρείνπ ππνζηεξίδεη : .x (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ην DirectX), .fbx (δεκηνπξγήζεθε 

από ην Autodesk θαη ππνζηεξίδεηαη από ηα πεξηζζόηεξα εκπνξηθά θαη άιια freeware εξγαιεία). 

 

 Γηα αξρεία πεξηγξαθήο γξακκαηνζεηξώλ: spritefont (xml αξρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ην Xna). 

 

 Γηα αξρεία Audio ππνζηεξίδεη : xap, wav, wma θαη mp3. 

 

 Γηα xml αξρεία ππνζηεξίδεη : xml (κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ηδηνηήησλ 

ηνπ παηρληδηνύ). 
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3. XNA Game Studio 4.0 
Σο Microsoft XNA είλαη έλα ζύλνιν εξγαιείσλ κε δηαρεηξηδόκελν πεξηβάιινλ ην νπνίν 

παξέρεηαη από ηε Microsoft θαη δηεπθνιύλεη ηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ησλ video game. Έρνπλ 

γίλεη κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ειεύζεξε ρξήζε ηνπ ΥΝΑ θαη ηελ δεκηνπξγία παηρληδηώλ. Έηζη 

πιένλ πνιινί ρξήζηεο επαγγεικαηίεο αιιά θαη εξαζηηέρλεο κπνξνύλ λα ην ρξεζηκνπνηνύλ, λα 

δεκηνπξγνύλ παηρλίδηα , λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο θαη λα βνεζνύλ ν έλαο ηνλ άιιν κέζσ 

δηάθνξσλ forums, αιιά θαη λα νξγαλώλνπλ δηαγσληζκνύο δεκηνπξγίαο παηρληδηώλ παξαθηλώληαο θαη 

ηα παηδηά λα εηζέιζνπλ ζην ρώξν ησλ game developers. 

Σν ζύλνιν ησλ εξγαιείσλ ηνπ XNA αλαθνηλώζεθε ζηηο 24 Μαξηίνπ 2004, ζην ζπλέδξην 

Game Developers Conference ζην αλ Υνζέ ηεο Καιηθόξληα . Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2007 θπθινθόξεζε 

ην XNA Game Studio 2.0 , αθνινπζνύκελν από ην XNA Game Studio 3.0 ζηηο 30 Οθησβξίνπ 2008 

θαη ην XNA Game Studio 4.0 θπθινθόξεζε ζηηο 16 επηεκβξίνπ 2010 καδί κε ηα εξγαιεία αλάπηπμεο 

γηα Windows Phone 7. Σν XNA ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη γηα  νιόθιεξα ηκήκαηα παηρληδηώλ ηεο 

Microsoft, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξνηύπνπ Xbox Development Kit θαη XNA 

Game Studio. Σν όλνκα "XNA" πξνήιζε από ην όλνκα ηεο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ, Xbox New 

Architeture (το Xbox νέας αρχιτεκτονικής).  

Σν ΥΝΑ Game Studio 4.0 είλαη ε λέα κνξθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ΥΝΑ. Απηό είλαη έλα 

πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ πνπ ζαο επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Visual Studio 2010 γηα ηε 

δεκηνπξγία παηρληδηώλ γηα Windows Phones, γηα θνλζόια Xbox 360, θαζώο θαη γηα ππνινγηζηέο κε 

Windows. Σν XNA Game Studio 4.0 πεξηιακβάλεη ηηο XNA Framework 4.0 ,  ην νπνίν είλαη έλα 

ζύλνιν βηβιηνζεθώλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ αλάπηπμε  παηρληδηώλ πνπ βαζίδεηαη ζην 

Microsoft. NET Framework 4. 

 

3.1. ΔΙΑΥΟΡΕ ΜΕ ΣΟ ΦΝΑ 3.1  
Οη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ηνπο βξίζθνληαη θαη ζην εκθαληζηαθό θνκκάηη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη ζην ιεηηνπξγηθό, ην νπνίν είλαη ην πην ζεκαληηθό.  

1. Παξαηεξώληαο ην ΥΝΑ 4.0  κπνξεί λα δεη θαλείο όηη ν Solution Explorer είλαη 

δηαθνξεηηθόο από απηόλ ηνπ ΥΝΑ 3.1 .πγθεθξηκέλα ζην ΥΝΑ 3.1 βξηζθόηαλ καδί κε ην βαζηθό 

project ελώ ζηε λέα έθδνζε ηνπ ΥΝΑ είλαη μερσξηζηά όπσο κπνξνύκε λα δνύκε θαη ζηηο παξαθάησ 

εηθόλεο.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7. Solution Explorer ςτο ΧΝΑ 3.1 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&prev=/search%3Fq%3Dxna%2B4%2Bwiki%255D%26hl%3Del%26biw%3D1728%26bih%3D798%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft&usg=ALkJrhjJj4dvsIeFczPOIjoC2KRUX0BZyQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&prev=/search%3Fq%3Dxna%2B4%2Bwiki%255D%26hl%3Del%26biw%3D1728%26bih%3D798%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game&usg=ALkJrhg-eCoaGVpxn0bhYeAYsUR3ujFCiA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&prev=/search%3Fq%3Dxna%2B4%2Bwiki%255D%26hl%3Del%26biw%3D1728%26bih%3D798%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Game_Developers_Conference&usg=ALkJrhhP5GEvsLy8bAO-uUROhqiOtKpE0Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&prev=/search%3Fq%3Dxna%2B4%2Bwiki%255D%26hl%3Del%26biw%3D1728%26bih%3D798%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Game_Developers_Conference&usg=ALkJrhhP5GEvsLy8bAO-uUROhqiOtKpE0Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&prev=/search%3Fq%3Dxna%2B4%2Bwiki%255D%26hl%3Del%26biw%3D1728%26bih%3D798%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/San_Jose,_California&usg=ALkJrhhKleYNEFELlrU2Cf63rXb1vixm7g


ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ – ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΤΜΕΩΝ 

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Πιένλ ηα πξνγξάκκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη κπνξνύλ λα παίμνπλ θαη ζε Windows Phones. 

Γηα λα κπνξέζνπλ ινηπόλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο δπλαηόηεηεο ηνπ Windows Phone ε θαηλνύξηα 

έθδνζε ΥΝΑ έρεη εηδηθέο βηβιηνζήθεο γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ρξήζηεο νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνύλ ηελ touch screen, νζόλε αθήο . Έηζη ινηπόλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε παξαθάησ 

βηβιηνζήθε : 

 

  using Microsoft.Xna.Framework.Input.Touch; 

 

 

3.   Μηα αθόκε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ ΥΝΑ 3.1 θαη 4.0 είλαη όηη ην πξώην κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη 3D  παηρλίδηα πνπ λα ηξέρνπλ ζην Zune ελώ ην ΥΝΑ 4.0 δελ ην πξαγκαηνπνηεί 

ζέινληαο λα δώζεη πεξηζζόηεξε έκθαζε ζηηο εθαξκνγέο γηα Windows Phones. 

 

 

 

4. Δπηπιένλ ζηα Windows Phones 7 επηηαρύλζεθε ην 3D API από ην hardware θαη έηζη 

ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ηξέμνπλ 3D παηρλίδηα ζε απηά. Δίλαη έλα πνιύ ζπνπδαίν γεγνλόο ην νπνίν 

ζα αιιάμεη επράξηζηα ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ αιιά θαη ηεο αγνξάο ηνπο.  

 

 

5. Δπίζεο παξέρεη ππνζηήξημε Xbox Live . Δίλαη θαη απηό πάξα πνιύ ζεκαληηθό όπνπ 

δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα πξνζζέζνπλ εηθόλεο πνπ ηνπο αλαπαξηζηνύλ (avatars) όπσο θαη 

εηηθέηεο ζηα παηρλίδηα (Game Tags). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8. Solution Explorer ςτο ΧΝΑ 4.0 
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4. ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΗ ΓΡΑΥΙΚΩΝ 

 
4.1. ΕΙΑΓΩΓΗ SPRITE 

 
Γηα λα εηζάγνπκε έλα sprite ζην project γίλνληαη ηα εμήο. Γεμηά ζην παξάζπξν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ ιέεη Solution Explorer , ππάξρεη ην Content,  παηάκε δεμί θιηθ πάλσ ηνπ θαη add 

 Νew Folder , δίλνληαο ηνπ όλνκα Image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Μόιηο δεκηνπξγήζακε έλαλ θάθειν όπνπ εθεί ζα βάινπκε ην sprite. πγθεθξηκέλα έρνπκε βξεη 

κηα εηθόλα κε θαηάιεμε .png . Παηάκε δεμί θιηθ ζηνλ θάθειν πνπ δεκηνπξγήζακε addexisting item 

, βξίζθνπκε ην sprite θαη παηάκε add . Μπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη άιινπο θαθέινπο γηα λα 

ηαθηνπνηήζνπκε ην project εάλ έρνπκε λα εηζάγνπκε πνιιά πξάγκαηα. Μέρξη εδώ έρνπκε εηζάγεη ηελ 

εηθόλα ζην project αιιά δελ ηε έρνπκε θάλεη λα εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε θαζώο ηξέρεη ην πξόγξακκα. 

Γηα λα γίλεη ινηπόλ ην 2
ν
 κέξνο ηεο δνπιεηάο ζα πξέπεη λα εηζάγνπκε ηνλ θώδηθα πνπ είλαη 

καξθαξηζκέλνο παξαθάησ. 

 

 

 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using Microsoft.Xna.Framework; 

using Microsoft.Xna.Framework.Audio; 

using Microsoft.Xna.Framework.Content; 

using Microsoft.Xna.Framework.GamerServices; 

using Microsoft.Xna.Framework.Graphics; 

Εικόνα 9.Δημιουργία νζου φακζλου ςτο ΧΝΑ 3.1 
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using Microsoft.Xna.Framework.Input; 

using Microsoft.Xna.Framework.Media; 

using Microsoft.Xna.Framework.Net; 

using Microsoft.Xna.Framework.Storage; 

 

 

namespace WindowsGame1 

{ 

    public class Game1 : Microsoft.Xna.Framework.Game 

    { 

        GraphicsDeviceManager graphics; 

        SpriteBatch spriteBatch; 

        Texture2D texture;             οριζμός εικόνας  

 

        public Game1() 

        { 

            graphics = new GraphicsDeviceManager(this); 

            Content.RootDirectory = "Content"; 

        } 

 

 

        protected override void Initialize() 

        { 

             

 

            base.Initialize(); 

        } 

 

 

        protected override void LoadContent() 

        { 

            // Create a new SpriteBatch, which can be used to draw textures. 

            spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice); 

            texture = Content.Load<Texture2D>(@"Images/xna"); 

 

 

εδώ είναι η διεσθσζη ηης εικόνας 

 

 

        } 

 

 

        protected override void UnloadContent() 

        { 

 

        } 

 

 

        protected override void Update(GameTime gameTime) 

        { 
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            // Allows the game to exit 

            if (GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back == ButtonState.Pressed) 

                this.Exit(); 

 

 

            base.Update(gameTime); 

        } 

 

         

        protected override void Draw(GameTime gameTime) 

        { 

            GraphicsDevice.Clear(Color.CornflowerBlue); 

            spriteBatch.Begin(); 

            spriteBatch.Draw(texture, Vector2.Zero, Color.White); 

            spriteBatch.End(); 

 

            base.Draw(gameTime); 

 

        } 

 

    } 

 

} 

 

 

 
Με ηηο εληνιέο spriteBatch.Begin(); θαη spriteBatch.End(); Γίλνληαη νη απαξαίηεηεο εληνιέο 

ζην πξόγξακκα, γηα λα γλσξίδεη, πόηε αξρίδεη θαη πόηε ζηακαηάεη λα ρξεζηκνπνηείηε ην sprite. Καη κε 

ηελ εληνιή  

spriteBatch.Draw(texture, Vector2.Zero, Color.White);  δείλνπκε νδεγίεο γηα ην  

 

 

 

πην αληηθείκελν ζέινπκε λα εκθαλίζνπκε    ζε πην ζεκείν ζηελ νζόλε     ηη ρξώκα λα είλαη γύξσ από 

ην sprite  

 

 

Δδώ έρεη ηειεηώζεη ην πξώην πξόγξακκα. Γηα λα δνύκε ηη εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε 

πεγαίλνπκε ζηε γξακκή εξγαιείσλ θαη παηάηε play. Δάλ δελ έρνπκε θάλεη θάπνην ιάζνο ηόηε ζα 

εκθαλίζεη ηελ παξαθάησ νζόλε, κε ην sprite πνπ έρνπκε δηαιέμεη.  Δάλ όκσο έρνπκε θάλεη θάπνην 

ιάζνο, ηόηε ζα εκθαλίζεη έλα παξάζπξν πνπ ζα ελεκεξώλεη όηη ην πξόγξακκα δελ κπνξεί λα 

εθηειεζηεί θαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο εκθαλίδνληαη ηα ιάζε πνπ παξαηεξήζεθαλ, όπσο ην 

αλέθεξα θαη πην πάλσ.   
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Δάλ ζειήζνπκε λα εκθαλίζνπκε ην sprite ζε άιιν κέξνο ηεο νζόλεο ηόηε ζα δώζνπκε ηηο 

παξαθάησ εληνιέο θαη ζα παίμνπκε κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ύςνπο θαη πιάηνπο. Με ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

ην sprite εκθαλίδεηαη ζην θέληξν. Έηζη ινηπόλ ζηε Draw εηζάγνπκε ηνλ παξαθάησ θώδηθα : 

 

spriteBatch.Draw(texture, Vector2.Zero, Color.White);  

spriteBatch.Draw(texture, 

new Vector2( 

(Window.ClientBounds.Width / 2) - (texture.Width / 2), 

(Window.ClientBounds.Height / 2) - (texture.Height / 2)), 

Color.White); 

 

4.2. ΚΙΝΗΗ SPRITE  
Δάλ ζειήζνπκε λα δώζνπκε θίλεζε ζην sprite ηόηε ζα πξέπεη εθεί πνπ είρακε νξίζεη ηε ζέζε 

ηνπ ζηελ Draw κε ζηαζεξέο ηηκέο λα ηηο αιιάμνπκε ζε κεηαβιεηέο. Αξρηθά ζα νξίζνπκε κηα 

κεηαβιεηή Vector2 pos1= Vector2.Zero θαη ζηελ Draw ζα βάινπκε αλάκεζα ζην 

spriteBatch.Begin();θαη ζην spriteBatch.End(); Σελ εληνιή 

spriteBatch.Draw(texture,pos1,null,Color.White,0,Vector2.Zero,1,SpriteEffects.None,0); 

 

Απηό πνπ έρνπκε θάλεη κέρξη ηώξα είλαη λα βάινπκε ην sprite πάιη ζηελ πάλσ αξηζηεξή 

γσλία. Έρνπκε βάιεη ηε κεηαβιεηή γηα ηε ζέζε ηνπ sprite αιιά θάπνπ ζα πξέπεη λα ηελ θάλνπκε λα 

αιιάδεη. Απηό ζα γίλεη ζηε κέζνδν Update όπνπ εθεί γίλνληαη νη αιιαγέο ηελ ώξα πνπ ηξέρεη ην 

παηρλίδη. Πξηλ από απηό όκσο ζα νξίζνπκε κηα κεηαβιεηή γηα ηελ ηαρύηεηα float speed =2f; Καη ηώξα 

πεγαίλνπκε ζηελ Update θαη δίλνπκε ηηο εμήο εληνιέο:   

 

Εικόνα 10. Οθόνη εκτζλεςησ 
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pos1.X += speed1; 

if (pos1.X > Window.ClientBounds.Width - texture.Width || 

pos1.X < 0) 

speed1 *= -1;  

 

Με ηνλ παξαπάλσ θώδηθα ηνπ νξίδνπκε όηη ηελ ζέζε ηνπ sprite ζηνλ άμνλα x΄x ηελ θάλνπκε 

ίζε κε ην speed1. Δάλ ε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ην sprite είλαη κεγαιύηεξε ή κηθξόηεξε από ηα όξηα ηνπ 

παξαζύξνπ δεμηά θαη αξηζηεξά αληίζηνηρα ηόηε λα αιιάδεη ηε θνξά πνπ θηλείηαη.   

 

4.3. ΑΝΙΜΑΣΙΟΝ 
Γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα sprite πνπ αιιάδεη κνξθέο (έρεη ελαιιαγή θηλήζεσλ θάπνησλ κειώλ) 

όπσο π.ρ. ε γε πνπ έρσ ρξεζηκνπνηήζεη ζην αξρηθό κνπ project θαη ζαο παξνπζηάδσ ζε παξαθάησ 

ελόηεηα. Η γε δίλεη ηελ εληύπσζε πσο πεξηζηξέθεηαη, αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη πνιιέο 

εηθόλεο πνπ ην θάζε ζηηγκηόηππν εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε γηα δεπηεξόιεπηα θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

ηαρύηεηα ηεο ελαιιαγήο ν ζεαηήο λνκίδεη όηη ππάξρεη θίλεζε. Πσο γίλεηαη ζηελ πξάμε όκσο απηό ;  

Όια ηα ζηηγκηόηππα βξίζθνληαη ζε κηα εηθόλα ρσξηζκέλε ζε ζηήιεο θαη γξακκέο, ζα πξέπεη 

λα βξεζνύλ νη  ζπληεηαγκέλεο πνπ απεηθνλίδνπλ έλα κόλν εηθνλίδην γηα λα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί ν 

ζηόρνο απηόο. Γηα παξάδεηγκα έρνπκε ηε εηθόλα ηεο γεο πνπ ρξεζηκνπνίεζα ζην πξώην πξόγξακκα 

πνπ έθηηαμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα πξέπεη κέζσ photoshop λα κεηξήζνπκε ηηο αθξηβείο δηαζηάζεηο ηνπ πξώηνπ ζηηγκηόηππνπ 

ηεο γεο, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ίζν κε όια ηα ππόινηπα ζηηγκηόηππα γηα λα δεκηνπξγεζεί ην 

επηζπκεηό απνηέιεζκα, ρσξίο λα ππάξρνπλ αηέιεηεο. Έπεηηα νη δηαζηάζεηο απηέο λα νξηζηνύλ ζηνλ 

θώδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Αο μεθηλήζνπκε ηνλ θώδηθα, αξρηθνπνηνύκε πάιη ηα αληηθείκελα Texture2D earthTexture; 

Δπηπιένλ δειώλνπκε ηηο ζπληεηαγκέλεο πνπ ζα εκθαλίδεηαη ην sprite (ηα ζηηγκηόηππα) , ην πιαίζην 

πνπ ζα εκθαλίδεηαη ε εηθόλα καο , θαη ηέινο ηνλ αξηζκό ησλ γξακκώλ θαη ησλ ζηεηιώλ πνπ έρεη ε 

αξρηθή εηθόλα.    

   

          Point earthFrameSize = new Point(214, 160);   

          Point earthCurrentFrame = new Point(0, 0); 

         Point earthSheetSize = new Point(4, 3); 

        ηελ LoadContent θνξηώλνπκε ηελ εηθόλα καο  

        earthTexture = Content.Load<Texture2D>(@"images\Earth");  

 

 

 

 

 



ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ – ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΤΜΕΩΝ 

29 
 

 ηην Update  

 

                   //earth animation 

            ++earthCurrentFrame.X; 

            if (earthCurrentFrame.X >= earthSheetSize.X) 

            { 

                earthCurrentFrame.X = 0; 

                earthCurrentFrame.X = 0; 

                ++earthCurrentFrame.Y; 

                if (earthCurrentFrame.Y >= earthSheetSize.Y) 

                    earthCurrentFrame.Y = 0; 

 } 

 

 ηην μέθοδο Draw  

 

spriteBatch.Begin(SpriteBlendMode.AlphaBlend, SpriteSortMode.FrontToBack, 

SaveStateMode.None); 

//draw earth 

            spriteBatch.Draw(earthTexture, earthPosition, 

            new Rectangle(earthCurrentFrame.X * earthFrameSize.X, 

            earthCurrentFrame.Y * earthFrameSize.Y, 

            earthFrameSize.X, 

            earthFrameSize.Y), 

            Color.White, 0, Vector2.Zero, 

1, SpriteEffects.None, 0);spriteBatch.End(); 

4.4. ΚΙΝΗΗ SPRITE ΑΠΟ ΣΟ ΦΡΗΣΗ 
 
Μέρξη ηώξα έρνπκε δεη ηελ εθαξκνγή ελόο sprite ζην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό. Ση ελδηαθέξνλ 

όκσο έρεη ελα ινγηζκηθό εάλ δελ αθήλεη ηνλ ρξήζηε λα παξέκβεη; ε απηή ηελ ελόηεηα ζα δνύκε ηηο 

εληνιέο πνπ ζα καο δώζνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα ρεηξηζηνύκε sprite κέζσ πιεθηξνινγίνπ  θαη πνληηθηνύ 

ηνπ ππνινγηζηή. 

 

4.4.1. ΚΙΝΗΗ SPRITE ΜΕ ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟ 
Αξρηθνπνηνύκε ηελ ηξέρνπζα ζέζε πνπ βξίζθεηαη ην sprite θαη νξίδνπκε θαη ηελ ηαρύηεηα πνπ 

ζέινπκε λα έρεη  

 

KeyboardState keyboardState; 

Vector2 velakiPosition = Vector2.Zero; 

const float velakiSpeed = 6; 

 

 ηην Update  

                         

//Move position of velaki on keyboard input 

keyboardState = Keyboard.GetState(); 

if (keyboardState.IsKeyDown(Keys.Left)) 

velakiPosition.X -= velakiSpeed; 

if (keyboardState.IsKeyDown(Keys.Right)) 

velakiPosition.X += velakiSpeed; 

if (keyboardState.IsKeyDown(Keys.Up)) 

velakiPosition.Y -= velakiSpeed; 

if (keyboardState.IsKeyDown(Keys.Down)) 

velakiPosition.Y += velakiSpeed; 

Καη ζηελ Draw γξάθνπκε 
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//Draw the velaki 

spriteBatch.Draw(velaki, 

velakiPosition, 

null, 

Color.White, 

0, 

Vector2.Zero, 

1,SpriteEffects.None,0); 

 

4.4.2. ΚΙΝΗΗ SPRITE ΜΕ ΠΟΝΣΙΚΙ 
Δδώ νξίδνπκε ην MouseState prevMouseState;  

Καη ζηελ Update βάδνπκε  

 

//Move velaki based on mouse movement 

MouseState mouseState = Mouse.GetState(); 

if (mouseState.X != prevMouseState.X || 

mouseState.Y != prevMouseState.Y) 

velakiPosition = new Vector2(mouseState.X, mouseState.Y); 

prevMouseState = mouseState; 

 

ηηο άιιεο κεζόδνπο εηζάγνπκε ηηο εληνιέο πνπ είρακε δώζεη γηα input από ην πιεθηξνιόγην. 

 

4.4.3. ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΣΗΟΤΜΕ ΣΟ SPRITE ΠOY KINEITAI ΜΕΑ ΣΟ 
ΠΑΡΑΘΤΡΟ 
 

Δάλ ηξέμνπκε ην ινγηζκηθό καο ζα δνύκε όηη κπνξνύκε λα ην θνπλήζνπκε θαη κε ην 

πιεθηξνιόγην θαη κε ην πνληίθη αιιά δελ ππάξρνπλ όξηα πνπ λα ην πεξηνξίδνπλ κέζα ζην 

ζπγθεθξηκέλν παξάζπξν. Γηα λα ην θάλνπκε απηό εηζάγνπκε ηηο παξαθάησ εληνιέο . 

 

 

if (velakiPosition.X < 0) 

velakiPosition.X = 0; 

if (velakiPosition.Y < 0) 

velakiPosition.Y = 0; 

if (velakiPosition.X > Window.ClientBounds.Width - velaki.Width) 

velakiPosition.X = Window.ClientBounds.Width - velaki.Width; 

if (velakiPosition.Y > Window.ClientBounds.Height - velaki.Height) 

velakiPosition.Y = Window.ClientBounds.Height - velaki.Height; 
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5. ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΥΙΚΑ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

 
Γηα λα κπνξέζσ λα δεκηνπξγήζσ απηή ηελ εξγαζία, εθηόο από ην ΥΝΑ, ρξεζηκνπνίεζα ηα 

παξαθάησ πξνγξάκκαηα θαη αλαθέξσ θάπνηεο εηζαγσγηθέο πιεξνθνξίεο γη'απηά.   

 

5.1.1. MICROSHOFT VISUAL STUDIO 
  Σν Microsoft Visual Studio είλαη έλα πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ινγηζκηθώλ από ηε 

Microsoft . Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε  θνλζόιαο θαη γηα εθαξκνγέο δηεπαθή 

ρξήζηε, ηζηνζειίδσλ , web εθαξκνγέο , θαη ππεξεζίεο web. Η Visual Studio πεξηιακβάλεη 

έλα πξόγξακκα επεμεξγαζίαο θώδηθα ππνζηήξημε IntelliSense ( απηόκαηε ζπκπιήξσζε) θαζώο 

θαη Refactoring θώδηθα (δηόξζσζε ήδε ππάξρνληνο θώδηθα, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο 

δνκήο ηνπ ρσξίο λα αιιάμεη ε εμσηεξηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο) . Αθόκε πεξηιακβάλεη 

νινθιεξσκέλν πξόγξακκα εληνπηζκνύ ζθαικάησλ . Γέρεηαη plug-ins πνπ βειηηώλνπλ ηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα ζε ζρεδόλ όια ηα επίπεδα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηελ ππνζηήξημε γηα 

έιεγρν ζπζηεκάησλ θαη ηελ πξνζζήθε λέσλ toolsets γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. Δπηπιένλ ε Visual 

Studio ππνζηεξίδεη δηαθνξεηηθέο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ αλ θαη θάπνηεο εθδόζεηο ηεο, έρνπλ πην 

πεξηνξηζκέλεο ππεξεζίεο γηα ην ρξήζηε όπσο : Microsoft Visual Basic, Visual J #, Visual C #, θαη 

Visual C + +. 

Η Microsoft επίζεο παξέρεη "Express" εθδόζεηο ηνπ Visual Studio 2011, 2010, Visual C #, 

Visual C + +, θαη Visual Web Developer ρσξίο θόζηνο. Οη εθδόζεηο Visual Studio 2010, 2008 θαη 

2005, νη επαγγεικαηηθέο εθδόζεηο, καδί κε ηηο εθδόζεηο πνπ αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλεο γιώζζεο (Visual 

Basic, C + +, C #, J #) ηνπ Visual Studio Express 2010 θαη 2011 είλαη δηαζέζηκε δσξεάλ ζηνπο 

θνηηεηέο. 

 

5.1.2. .NET FRAMEWORK  
Η .NET Framework (πξνθέξεηαη dot net) είλαη έλα πιαίζην ινγηζκηθνύ πνπ ηξέρεη θπξίσο 

ζε Microsoft Windows . Πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε βηβιηνζήθε θαη ππνζηεξίδεη δηάθνξεο γιώζζεο 

πξνγξακκαηηζκνύ θαη έηζη επηηξέπεη ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ηεο γιώζζαο (θάζε γιώζζα λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θώδηθα γξακκέλν ζε άιιεο γιώζζεο). Η  .NET βηβιηνζήθε είλαη δηαζέζηκε ζε όιεο 

ηηο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ε ίδηα ππνζηεξίδεη. Πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ γξαθηεί γηα ηε .NET 

Framework εθηεινύληαη ζε έλα ινγηζκηθό πεξηβάιινλ, γλσζηή σο ε θνηλή γιώζζα ρξόλνπ 

εθηέιεζεο (CLR), κηα εθαξκνγή εηθνληθήο κεραλήο πνπ παξέρεη ζεκαληηθέο ππεξεζίεο, όπσο ε 

αζθάιεηα θαη  δηαρείξηζε κλήκεο. Η βηβιηνζήθε θαη ε CLR καδί απνηεινύλ ηε .NET Framework. 

Η .NET Framework παξέρεη δηεπαθή ρξήζηε, πξόζβαζε ζε δεδνκέλα, ζύλδεζε κε βάζεηο 

δεδνκέλσλ, θξππηνγξάθεζε, αλάπηπμε web εθαξκνγώλ θαη δίθηπν επηθνηλσληώλ . Οη 

πξνγξακκαηηζηέο παξάγνπλ ινγηζκηθό ζπλδπάδνληαο ην δηθό ηνπο θώδηθα κε ηε .NET Framework θαη 

άιιεο βηβιηνζήθεο. Η .NET Framework πξννξίδεηαη γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηηο πεξηζζόηεξεο λέεο 

εθαξκνγέο πνπ δεκηνπξγνύληαη γηα ηελ πιαηθόξκα ησλ Windows. 

5.1.3. MICROSOFT VISUAL C#  
Η Microsoft Visual C# είλαη κηα αληηθεηκελνζηξαθήο γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ, παξόκνηα 

κε ηελ Java, πνπ καδί κε ην .Net Framework ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία πνιιώλ πιαηθόξκσλ 

αιιά θπξίσο γηα ηε αλάπηπμε παηρληδηώλ, βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη web ππεξεζηώλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

απηά, ζε ζπλδπαζκό κε ηα ηζρπξά εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμή ηεο είλαη κηα θαιή επηινγή γηα πνιινύο 

ηύπνπο έξγσλ αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ. Έξγα πνπ πινπνηνύληαη από ηδηώηεο ή κηθξέο ή κεγάιεο νκάδεο, 

όπσο εθαξκνγέο ηνπ Γηαδηθηύνπ, θαη έξγα κε απζηεξέο απαηηήζεηο αμηνπηζηίαο. Πιήζνο θόζκνπ 

ρξεζηκνπνηεί απηή ηελ γιώζζα θαη έρεη δεκηνπξγεζεί κεγάιε θνηλόηεηα πξνγξακκαηηζηώλ πνπ ηε 

ρεηξίδνληαη. 

5.1.4. FBX CONVERTER 
Δίλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν παξέρεηαη δσξεάλ θαη είλαη ρξήζηκν γηα ηε κεηαηξνπή αξρείσλ ζε .FBX, 

αιιά θαη ζε άιιεο κνξθέο (DXF, OBJ, 3DS , DAE) . Πνιιά πξνγξάκκαηα δέρνληαη κόλν 
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ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο αξρείσλ, νπόηε κε απηνύο ηνπο κεηαηξνπείο κπνξνύκε εύθνια λα ηα θάλνπκε 

ζπκβαηά κε απηά. 

 

 
Εικόνα 11. FBX converter 

 

5.1.5. ADOBE PHOTOSHOP 
Σν adobe fotoshop είλαη θαη απηό έλα πξόγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πάξα πνιύ είηε από 

επαγγεικαηίεο είηε θαη από  εξαζηηέρλεο. Η πεξηζζόηεξε ρξήζε ηνπ γίλεηαη θαηά θόξνλ ζηνλ ηνκέα ηηο 

θσηνγξαθίαο, δειαδή ζε πεξηνδηθά , αιιά θαη ζε γξαθηθά γηα δεκηνπξγία πθώλ ησλ ηξηζδηάζηαησλ 

κνληέισλ. Απηό ην πξόγξακκα, καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα εηζάγνπκε εηθόλεο θαη λα ηηο 

δηακνξθώζνπκε έηζη όπσο εκείο ζέινπκε. Από ην λα αθαηξέζνπκε θάπνηεο αηέιεηεο κέρξη λα 

αιιάμνπκε ηειείσο ηελ εκθάληζε θάπνηνπ αηόκνπ, λα αιιάμνπκε ρξώκα καηηώλ , καιιηώλ αλαιόγσο 

ηηο γλώζεηο θαη ηθαλόηεηεο ηνπ ρξήζηε. Δπηπιένλ κπνξνύκε λα βάινπκε θάπνηα αληηθείκελα κηαο 

θσηνγξαθίαο ζε θάπνηα άιιε θαη λα ηελ ηξνπνπνηήζνπκε ηόζν θαιά πνπ λα κελ θαίλεηαη όηη απηά ηα 

αληηθείκελα κπήθαλ κεηέπεηηα. ηελ εξγαζία κνπ ην ρξεζηκνπνίεζα γηα λα δηακνξθώζσ ηηο εηθόλεο 

πνπ έρσ εηζάγεη , λα θηηάμσ ηα θνπκπηά ζηνλ ράξηε θιπ. 

 

5.2. ΓΡΑΥΙΚΑ  
Σα γξαθηθά ησλ ππνινγηζηώλ είλαη έλαο θιάδνο πνπ πνιινί άλζξσπνη, επαγγεικαηίεο αιιά 

θαη εξαζηηέρλεο αζρνινύληαη κε απηά. Δίλαη ε δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία εηθόλσλ κε  εηδηθεπκέλν 

ινγηζκηθό θαη hardware. Η αλάπηπμε ησλ γξαθηθώλ κε ηνπο  ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο έρεη θάλεη 

πην εύθνιε θαη θαιύηεξε ηελ θαηαλόεζε θαη ηελ εξκελεία πνιιώλ ηύπσλ δεδνκέλσλ. Δμειίμεηο ζε 

γξαθηθά ππνινγηζηώλ είραλ ζεκαληηθό αληίθηππν ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, αθόκε 

αλαπηύρζεθαλ πνιύ ηα  animation , νη ηαηλίεο θαη ε βηνκεραλία ησλ βηληενπαηρληδηώλ. 

Καζεκεξηλά ρξεζηκνπνηνύκε εηθόλεο θαη γξαθηθά ηα νπνία είλαη θηηαγκέλα θαη 

επεμεξγαζκέλα από πξνγξάκκαηα κέζσ ππνινγηζηή.  Βξίζθνληαη ζηελ ηειεόξαζε, ζε εθεκεξίδεο, ζε 

δειηία θαηξνύ, ζε όια ηα είδε ηεο ηαηξηθήο έξεπλαο θαη ζε ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Έλα θαιά 

δνκεκέλν δηάγξακκα κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κε πνιύπινθεο ζηαηηζηηθέο, ζε κηα κνξθή πνπ είλαη πην 

εύθνιν λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εξκελεύζνπλ. ηα κέζα ελεκέξσζεο ρξεζηκνπνηνύληαη γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο γηα λα ηνλίζνπλ θάπνηα ζηνηρεία, θαη ζε άιιν πιηθό παξνπζίαζεο. 

Πνιιά ηζρπξά εξγαιεία έρνπλ αλαπηπρζεί γηα λα απεηθνλίζνπλ ηέηνηα δεδνκέλα. Οη εηθόλεο 

πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηνλ ππνινγηζηή  κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ ζε πνιινύο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο: 
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2D, 3D, θαη θηλνύκελα γξαθηθά(animation). Καζώο ε ηερλνινγία έρεη βειηησζεί, ηα 3D γξαθηθά 

ππνινγηζηώλ ρξεζηκνπνηνύληαη πην ζπρλά, αιιά θαη ηα 2D γξαθηθά εμαθνινπζνύλ λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο. Η έθδνζε γξαθηθώλ έρεη αλαδεηρζεί σο έλαο ππό-ηνκέαο ηεο επηζηήκεο ησλ 

ππνινγηζηώλ πνπ κειεηά κεζόδνπο γηα ηελ ςεθηαθή ζύλζεζε θαη ηνλ ρεηξηζκό νπηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ. Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, αλαπηύρζεθαλ άιινη εμεηδηθεπκέλνη ηνκείο, 

όπσο νπηηθνπνίεζε πιεξνθνξηώλ θαη επηζηεκνληθήο απεηθόληζεο, αιιά πεξηζζόηεξν έρνπλ αζρνιεζεί 

κε ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ ηξηζδηάζηαησλ θαηλνκέλσλ ζηελ (αξρηηεθηνληθή, κεηεσξνινγία, 

ηαηξηθή, βηνινγία , θιπ.), όπνπ ε έκθαζε δίλεηαη ζε ξεαιηζηηθέο απεηθνλίζεηο ησλ όγθσλ , επηθάλεηεο,  

πεγέο θσηηζκνύ, θαη νύησ θαζεμήο. 

 

5.3. ΕΙΔΗ ΓΡΑΥΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ  
Έρνπκε δηάθνξα είδε γξαθηθώλ ππνινγηζηή. Αλάινγα κε ην πόζεο δηαζηάζεηο έρεη, εάλ έρεη 

θάπνηα θίλεζε ην γξαθηθό θαη αλαιόγσο ηνλ ρξόλν πνπ γίλεηαη ε εθηέιεζε ηνπο (rendering)  πνπ ηα 

απαξηζκώ παξαθάησ. 

 

 Αλάινγα κε ην πόζεο δηαζηάζεηο έρεη ρσξίδεηαη ζε δηζδηάζηαηα γξαθηθά ππνινγηζηώλ (2d), ή 

ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά ππνινγηζηώλ (3d) 

 

 Δάλ ην γξαθηθό έρεη θάπνηα θίλεζε (θηλνύκελεο εηθόλεο), είλαη ην computer animation  

 

 Αλάινγα κε ηνλ ρξόλν πνπ γίλεηαη ε εθηέιεζε, είλαη ηα ζηαηηθά γξαθηθά ή ηα γξαθηθά πξαγκαηηθνύ 

ρξόλνπ 

 

5.3.1. 2D ΓΡΑΥΙΚΑ  
Σα 2D γξαθηθά ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο ζε εθαξκνγέο πνπ αλαπηύρζεθαλ αξρηθά από ηελ 

παξαδνζηαθή εθηύπσζε θαη επεμεξγαζία, όπσο ε ηππνγξαθία, ραξηνγξαθία, ηερληθό ζρέδην, 

δηαθήκηζε θιπ. Σα δηζδηάζηαηα γξαθηθά ππνινγηζηώλ απνηεινύλ πξνζπάζεηεο απεηθόληζεο γξαθηθώλ 

δύν δηαζηάζεσλ ζηελ νζόλε κηαο ςεθηαθήο ζπζθεπήο. Απηά ρσξίδνληαη ζε 2 θαηεγνξίεο ηα 

δηαλπζκαηηθά γξαθηθά θαη ηα γξαθηθά ςεθίδσλ. Η δηαθνξά απηώλ ησλ δπν είλαη ζηελ αλάιπζε 

δειαδή ηα δηαλπζκαηηθά γξαθηθά απεηθνλίδνληαη κε ηε βνήζεηα εμηζώζεσλ ελώ ηα γξαθηθά ςεθίδσλ 

όζν πεξηζζόηεξεο θαη κηθξόηεξεο ςεθίδεο ρξεζηκνπνηνύληαη ηόζν θαιύηεξν ζα είλαη ην ηειηθό 

απνηέιεζκα. Σα δηαλπζκαηηθά γξαθηθά είλαη αλεμάξηεηα αλάιπζεο δηόηη δελ ρξεζηκνπνηνύλ ςεθίδεο 

γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο εηθόλαο. Ο ηύπνο ησλ γξαθηθώλ θαίλεηαη ζπλήζσο από ηηο θαηαιήμεηο ησλ 

αξρείσλ. Σα δηαλπζκαηηθά γξαθηθά έρνπλ θαηάιεμε : .cdr, .ai θαη ηα γξαθηθά ςεθίδσλ έρνπλ 

θαηάιεμε : .tif, .bmp, .jpg, .gif, .png . 
Σν βάζνο ρξώκαηνο, δειαδή ην πιήζνο ησλ δπαδηθώλ ςεθίσλ είλαη έλα αθόκε 

ραξαθηεξηζηηθό ησλ γξαθηθώλ, θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ρξώκα θάζε ςεθίδαο ή γηα ηα 

δηαλπζκαηηθά γξαθηθά θάζε πεξηνρήο. Σν ζηάληαξ βάζνο ρξώκαηνο γηα ηηο νζόλεο είλαη 24 bits ελώ 

γηα ηηο εθηππώζεηο 32 bits. Σα γξαθηθά ςεθίδσλ ρξεζηκνπνηνύληαη  γηα ην internet θαη ζπγθεθξηκέλα 

νη ηύπνη .jpg, .gif, .png, γηαηί δελ είλαη δπλαηή ε κεηάδνζε δηαλπζκαηηθώλ γξαθηθώλ κέζσ δηαδηθηύνπ, 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηώξα. 

 
5.3.2. 3D ΓΡΑΥΙΚΑ  

Σα 3D γξαθηθά ππνινγηζηώλ ζε αληίζεζε κε ηα 2D είλαη γξαθηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαη ηηο 

ηξείο δηαζηάζεηο θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν πεηπραίλεηαη έλα πην ξεαιηζηηθό απνηέιεζκα.  Απηνύ ηνπ 

είδνπο ηα γξαθηθά ρξεζηκνπνηνύληαη πάξα πνιύ ζηα παηρλίδηα ππνινγηζηώλ θαη ειεθηξνληθώλ 

παηρληδνκεραλώλ όπσο θαη ζηηο ηαηλίεο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν γηα ηελ δεκηνπξγία εηθνληθώλ θόζκσλ. 

Παξά ηηο δηαθνξέο απηέο, αξθεηά 3D γξαθηθά ππνινγηζηώλ βαζίδνληαη ζε πνιινύο από ηνπο  

ίδηνπο αιγνξίζκνπο ησλ 2D δηαλπζκαηηθώλ γξαθηθώλ. Η δηάθξηζε κεηαμύ 2D θαη 3D είλαη κεξηθέο 

θνξέο ζνιή θαη ν ιόγνο είλαη όηη νη 2D εθαξκνγέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 3D ηερληθέο γηα ηελ 

επίηεπμε δηάθνξσλ ζηόρσλ όπσο ν θσηηζκόο, θαη θπξίσο ηα 3D κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 2D 

ηερληθέο rendering. 
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Σα 3D γξαθηθά ππνινγηζηή ζπρλά αλαθέξνληαη σο 3D κνληέια. Γελ είλαη όκσο ην ίδην 

πξάγκα,  ππάξρνπλ δηαθνξέο. Έλα 3D κνληέιν είλαη ε καζεκαηηθή απεηθόληζε, ηνπ 

θάζε ηξηζδηάζηαηνπ αληηθείκελνπ. Έλα κνληέιν δελ είλαη ηερληθά έλα γξαθηθό κέρξη λα εκθαληζηεί 

νπηηθά. Λόγσ ηεο 3D εθηύπσζεο , ηα 3D κνληέια πεξηνξίδνληαη ζε εηθνληθό ρώξν. Έλα κνληέιν 

κπνξεί λα εκθαλίδεηαη νπηηθά σο κηα δηζδηάζηαηε εηθόλα, κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο πνπ νλνκάδεηαη 3D 

rendering. Δπηπιένλ ππάξρνπλ κεξηθά ινγηζκηθά 3D γξαθηθώλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύηαη θαη γηα ηε 

δεκηνπξγία 3D εηθόλσλ. 

 
5.3.3. COMPUTER ANIMATION  

Σν computer animation είλαη ε ηέρλε ηεο δεκηνπξγίαο θηλνύκελσλ εηθόλσλ κέζσ ηεο ρξήζεο 

ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ . Οινέλα θαη πεξηζζόηεξν αλαπηύζζνληαη κε ηε βνήζεηα ησλ 3D 

γξαθηθώλ, αλ θαη ηα  2D γξαθηθά εμαθνινπζνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο γηα ιόγνπο ρακεινύ 

εύξνπο δώλεο, θαη γηα πην γξήγνξεο αλάγθεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν απόδνζεο.  

Οη εηθνληθέο νληόηεηεο κπνξεί λα πεξηέρνληαη θαη λα ειέγρνληαη από δηάθνξα 

ραξαθηεξηζηηθά, όπσο ε κεηαηξνπή ηεο ζέζεο, ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ηεο θιίκαθαο, όπνπ 

απνζεθεύνληαη ζε έλα αληηθείκελν ηνπ πίλαθα κεηαζρεκαηηζκνύ . Κηλνύκελα ζρέδηα είλαη ε αιιαγή 

ελόο ραξαθηεξηζηηθνύ ζηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Τπάξρνπλ πνιιαπιέο κέζνδνη γηα ηελ επίηεπμε 

animation. Η ζηνηρεηώδε κνξθή βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία ησλ βαζηθώλ θαξέ , ηελ 

απνζήθεπζε θάζε κηα ηηκήο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή. Σα 2D/3D γξαθηθά παξεκβάιινληαη  κεηαμύ ησλ 

βαζηθώλ θαξέ κε απνηέιεζκα ην animation, (θίλεζε).  Γηα λα δεκηνπξγεζεί ε ςεπδαίζζεζε ηεο 

θίλεζεο, εκθαλίδεηαη κηα εηθόλα ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή, ζηε ζπλέρεηα, γξήγνξα αληηθαζηζηάηαη 

από κηα λέα εηθόλα πνπ είλαη παξόκνηα κε ηελ πξνεγνύκελε, αιιά κεηαηνπίζηεθε ειαθξά. Η ηερληθή 

απηή είλαη ηαπηόζεκε κε ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο θίλεζεο ζε ηειενπηηθέο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο 

ηαηλίεο .  

 

5.3.4. ΣΑΣΙΚΑ ΓΡΑΥΙΚΑ 
Σα ζηαηηθά γξαθηθά ησλ ππνινγηζηώλ είλαη αληηθείκελα ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

εμαξρήο, δελ αιιάδνπλ κνξθή, νύηε έρνπλ θάηη δηαθνξεηηθό όζεο θνξέο θαη αλ εθηειεζηνύλ. Γελ 

απνδίδνληαη ηελ ώξα πνπ εθηειείηε ην πξόγξακκα, αιιά έρνπλ απνδνζεί όηαλ δεκηνπξγνύληαλ. Όπσο 

γηα παξάδεηγκα είλαη θάπνηα κηθξά video ηα νπνία παίδνληαη ζηελ αξρή θάπνησλ παηρληδηώλ, απηά 

είλαη δεκηνπξγεκέλα θαη πξνβάιινληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ. 

Σα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δεκηνπξγία ηέηνησλ γξαθηθώλ κε θίλεζε είλαη όπσο ην 

3dStudio Max, ην Blender, ην Lightwave, ην Maya θιπ. 

5.3.5. ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΤ ΦΡΟΝΟΤ 
Σα γξαθηθά πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ είλαη αληηθείκελα πνπ δεκηνπξγνύληαη εθείλε ηε ζηηγκή πνπ 

εθηεινύληαη. Όπσο έλα παηρλίδη, ηελ ώξα πνπ θάπνηνο παίδεη εκθαλίδνληαη γξαθηθά ηα νπνία εθείλε 

ηελ ώξα δίλνληαη νη θαηάιιειεο εληνιέο ζηνλ θώδηθα γηα λα εκθαληζηνύλ. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί 

θάηη ηέηνην ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ κεραλέο απόδνζεο γξαθηθώλ πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ (graphics 

rendering engine) όπσο είλαη ην Ogre3d, ην Crystal Space, ην Irrlich θιπ. 
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&prev=/search%3Fq%3Dcomputer%2Bgraphics%2Bwiki%26hl%3Del%26biw%3D1440%26bih%3D749%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Transformation_matrix&usg=ALkJrhh6Q2svqtPBIrhnWrRjfy09tRNGVQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&prev=/search%3Fq%3Dcomputer%2Bgraphics%2Bwiki%26hl%3Del%26biw%3D1440%26bih%3D749%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Keyframe&usg=ALkJrhhH_4jHYWayTP2-SiNl-Ak9QKVTPw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&prev=/search%3Fq%3Dcomputer%2Bgraphics%2Bwiki%26hl%3Del%26biw%3D1440%26bih%3D749%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Television&usg=ALkJrhg652eAhSgYX0VXiVTSV2DDuqMF-g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&prev=/search%3Fq%3Dcomputer%2Bgraphics%2Bwiki%26hl%3Del%26biw%3D1440%26bih%3D749%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Film&usg=ALkJrhjzWaJUsyNT1rWx7Eqoo07ilIexnw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&prev=/search%3Fq%3Dcomputer%2Bgraphics%2Bwiki%26hl%3Del%26biw%3D1440%26bih%3D749%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Film&usg=ALkJrhjzWaJUsyNT1rWx7Eqoo07ilIexnw
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6. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 
6.1. ΕΙΚΟΝΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΟΤ 
 

Η εθαξκνγή απηή βαζίζηεθε ζην λα παξνπζηάζεη ηηο πην απιέο δπλαηόηεηεο πνπ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ην ΥΝΑ, ζαλ πξόγξακκα δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ. Γεκηνπξγήζεθε κηα 

κηθξή εθαξκνγή όπνπ παξαθάησ είλαη ε αλάιπζε ηνπ θώδηθα. ε απηήλ ηελ εθαξκνγή 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ sprites, space background, εηθόλεο, θείκελν, buttons, θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 

εηζαγσγή θίλεζεο κε πνληίθη θαη πιεθηξνιόγην.   

Η εθαξκνγή μεθηλάεη κε κηα εηζαγσγηθή νζόλε όπνπ ε Γή είλαη έλα sprite ην νπνίν έρεη ηελ 

ηδηόηεηα λα πεξηζηξέθεηαη (animation). αλ background έρεη εηζαρζεί ην ζύκπαλ, ζην νπνίν ε εηθόλα 

ηνπ κεηαβάιιεηαη θαη δίλεη ηελ αίζζεζε ηνπ πξαγκαηηθνύ. 

 

 

  
Εικόνα 12. Σο αρχικό μου πρόγραμμα 

 
 
Με ηελ εληνιή ENTER πξνρσξάκε ζηε ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.   
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Δκθαλίδεηαη εδώ έλαο ράξηεο, ηνλ νπνίν κπνξνύκε λα ηνλ πεξηεγεζνύκε κε ην βειάθη ηεο 

εθαξκνγήο, είηε κε ην πνληίθη, είηε κε ην πιεθηξνιόγην θαη λα δνύκε εηθόλεο από ηελ ρώξα πνπ 

επηιέμακε. Παηώληαο ην θνπκπί ΝΔΥΣ κεηαθεξόκαζηε ζε κηα άιιε θαηάζηαζε όπνπ κπνξνύκε λα 

δνύκε εηθόλεο από δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Δπξώπεο. Καη κε ην θνπκπί map κπνξνύκε λα 

επηζηξέςνπκε πίζσ ζην ράξηε καο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13. Σο αρχικό μου πρόγραμμα 

Εικόνα 14. Σο αρχικό μου πρόγραμμα 
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Εικόνα 15. Σο αρχικό μου πρόγραμμα 

Εικόνα 16. Σο αρχικό μου πρόγραμμα 
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6.2. ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

6.2.1. Η ΚΛΑΗ Game 1  
Αθνύ δεκηνπξγεζεί έλα project ζην ΥΝΑ απηόκαηα δεκηνπξγείηε ε θιάζε Game 1 έηζη 

νηηδήπνηε θηηάρλεηαη κέζα ζηελ θιάζε απηή, είλαη αληηθείκελν (object), ηύπνπ Game 1 .Μέζα ζε 

απηή δειώλνληαη όια απηά πνπ ζα εηζαρζνύλ ζην πξόγξακκα. Aθόκε δεκηνπξγνύληαη θαη πέληε 

κέζνδνη  (Initialize, LoadContent, UnLoadContent, Update, Draw) ζηηο νπνίεο ζα αλαπηπρζεί ν 

θώδηθαο.  

 

Παξαθάησ είλαη νη βηβιηνζήθεο ηνπ ΥΝΑ . 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using Microsoft.Xna.Framework; 

using Microsoft.Xna.Framework.Audio; 

using Microsoft.Xna.Framework.Content; 

using Microsoft.Xna.Framework.GamerServices; 

using Microsoft.Xna.Framework.Graphics; 

using Microsoft.Xna.Framework.Input; 

using Microsoft.Xna.Framework.Media; 

using Microsoft.Xna.Framework.Net; 

using Microsoft.Xna.Framework.Storage; 

 

Δδώ έρνπκε ηηο 6 θαηαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην project. 

 

 

    public enum GameState 

    { 

        Intro, 

        Playing, 

        Eikones, 

        Agglia, 

        Zakinthos, 

        Coloseumitaly 

        

    }; 

 

 

Η Intro θαηάζηαζε είλαη ε αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η πξώηε εηθόλα δειαδή πνπ 

αληηθξίδεη θάπνηνο πνπ ζα ρεηξηζηεί ην πξόγξακκα. Η θαηάζηαζε Playing ζα παξνπζηαζηεί εθόζνλ ν 

ρξήζηεο παηήζεη ην ENTER. Καη νη ππόινηπεο θαηαζηάζεηο παξαπέκπνπλ ζηηο εηθόλεο θάπνησλ 

πεξηνρώλ. 

 

Δδώ έρνπκε ηε δήισζε ησλ κεηαβιεηώλ  . 

 

    public class Game1 : Microsoft.Xna.Framework.Game 

    { 

 

        SoundEffect water; 

        GameState gameState; 
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        KeyboardState keyboardState; 

        GraphicsDeviceManager graphics; 

        SpriteBatch spriteBatch; 

        SpriteFont font; 

        Background background; 

        int viewWidth; 

        int viewHeight; 

        SpriteFont arial; 

 

        //earth variables 

        Texture2D earthTexture; 

        Point earthFrameSize = new Point(214, 160); 

        Point earthCurrentFrame = new Point(0, 0); 

        Point earthSheetSize = new Point(4, 3); 

 

        //earth position 

        Vector2 earthPosition = new Vector2(300, 150); 

        MouseState prevMouseState; 

        Texture2D europe; 

        Texture2D Zakinthos; 

        Texture2D agglia; 

        Texture2D MonasterySpain; 

        Texture2D France; 

        Texture2D Spain; 

        Texture2D BerlinCathedral; 

        Texture2D Poland; 

        Texture2D England; 

        Texture2D Italy; 

        Texture2D Greece; 

        Texture2D Tourkia; 

        Texture2D Romania; 

        Texture2D velaki; 

        Texture2D coloseumitaly; 

        Vector2 velakiPosition = Vector2.Zero; 

        const float velakiSpeed = 6; 

        Vector2 kersorasPosition = new Vector2(200, 540); 

        Vector2 baraPosition = new Vector2(200, 560); 

        Vector2 SpainPosition = new Vector2(100, 400); 

        Vector2 FrancePosition = new Vector2(150, 350); 

        Vector2 BerlinCathedralPosition = new Vector2(200, 350); 

        Vector2 PolandPosition = new Vector2(400, 350); 

        Vector2 EnglandPosition = new Vector2(50, 0); 

        Vector2 aggliaPosition = new Vector2(50, 50); 

        Vector2 ZakinthosPosition = new Vector2(50, 50); 

        Vector2 coloseumitalyPosition = new Vector2(50, 50); 

 

 

 

Δδώ γίλεηαη ε ξύζκηζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ παξαζύξνπ πνπ ζα ηξέρεη ην πξόγξακκα. 

 

public Game1() 

        { 

            graphics = new GraphicsDeviceManager(this); 

            Content.RootDirectory = "Content"; 
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            graphics.PreferredBackBufferWidth = 800; 

            graphics.PreferredBackBufferHeight = 670; 

} 

 

Δδώ γίλεηαη ε θόξησζε όισλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε. 

 

protected override void LoadContent() 

        { 

    // Create a new SpriteBatch, which can be used to draw textures. 

            spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice); 

            spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice); 

            font = Content.Load<SpriteFont>("arial"); 

            earthTexture = Content.Load<Texture2D>(@"images\Earth"); 

            europe = Content.Load<Texture2D>(@"images/europe"); 

            velaki = Content.Load<Texture2D>(@"images/velaki"); 

            France = Content.Load<Texture2D>(@"images\France"); 

            Spain = Content.Load<Texture2D>(@"images\Spain"); 

            BerlinCathedral =            Content.Load<Texture2D>(@"images\BerlinCathedral"); 

            Poland = Content.Load<Texture2D>(@"images\Poland"); 

            England = Content.Load<Texture2D>(@"images\England"); 

            Italy = Content.Load<Texture2D>(@"images\Italy"); 

            Greece = Content.Load<Texture2D>(@"images\Greece"); 

            arial = Content.Load<SpriteFont>("Arial"); 

            btnNormal = Content.Load<Texture2D>(@"buttons\next"); 

            btnOver = Content.Load<Texture2D>(@"buttons\nextover"); 

            aristero = Content.Load<Texture2D>(@"buttons\aristero"); 

            aristero_over = Content.Load<Texture2D>(@"buttons\aristero_over"); 

           deksio = Content.Load<Texture2D>(@"buttons\deksio"); 

          deksio_over = Content.Load<Texture2D>(@"buttons\deksio_over"); 

          spainover = Content.Load<Texture2D>(@"buttons\spainover"); 

          franceover = Content.Load<Texture2D>(@"buttons\franceover"); 

          germanyover = Content.Load<Texture2D>(@"buttons\germanyover"); 

          italyover = Content.Load<Texture2D>(@"buttons\italyover"); 

          polandover = Content.Load<Texture2D>(@"buttons\polandover"); 

          romaniaover = Content.Load<Texture2D>(@"buttons\romaniaover"); 

          tourkeyover = Content.Load<Texture2D>(@"buttons\tourkeyover"); 

         greeceover = Content.Load<Texture2D>(@"buttons\greeceover"); 

         britainover = Content.Load<Texture2D>(@"buttons\britainover"); 

         xartis = Content.Load<Texture2D>(@"buttons\xartis"); 

 

ηελ UnloadContent() γίλεηαη ε εμαγσγή ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί, δειαδή 

δηαγξάθνληαη, αιιά ζε απηό ην πξόγξακκα δελ ρξεζεκνπνηήζεθε. 

 

protected override void UnloadContent() 

        { 

             } 

 

ηελ UpDate() εηζάγσληαη νη πεξηνξηζκνί θαη όηη αιιαγέο ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηνύληαη ηελ ώξα 

πνπ ηξέρεη ην πξόγξακκα. 

 

protected override void Update(GameTime gameTime) 

        { 

            keyboardState = Keyboard.GetState(); 

            // Allows the game to exit 



ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ – ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΤΜΕΩΝ 

41 
 

            if (Keyboard.GetState().IsKeyDown(Keys.Escape)) 

            { 

                this.Exit(); 

            } 

 

            switch (gameState){ 

 

                case GameState.Intro: 

                    { 

                        background.Update(gameTime); 

                        //water.Play(); 

 

 

Με ηνλ παξαθάησ θώδηθα δίλεηαη ε θίλεζε ζηε γε. Γειαδή δεκηνπξγείηε ην animation πνπ έρεη. 

 

                        //earth animation 

                        ++earthCurrentFrame.X; 

                        if (earthCurrentFrame.X >= earthSheetSize.X) 

                        { 

                            earthCurrentFrame.X = 0; 

                            earthCurrentFrame.X = 0; 

                            ++earthCurrentFrame.Y; 

                            if (earthCurrentFrame.Y >= earthSheetSize.Y) 

                                earthCurrentFrame.Y = 0; 

                        } 

 

Με ηηο εληνιέο απηέο νξίδνπκε όηη εάλ παηήζνπκε Escape ηόηε ζα θιέηζεη ην παξάζπξν πνπ ηξέρεη ε 

εθαξκνγή καο, θαη ζηελ δεύηεξε εληνιή εάλ επηιεγεί ην Enter ηόηε ζα πξνρσξήζεη ζηελ θαηάζηαζε 

Playing. 

 

 

                        if (keyboardState.IsKeyDown(Keys.Escape)) 

                        { 

                            this.Exit(); 

                        } 

                        else if (keyboardState.IsKeyDown(Keys.Enter)) 

                        { 

 

                            gameState = GameState.Playing; 

                        } 

 

                        break; 

                    }                

 

 

Δδώ αξρίδεη ε θαηάζηαζε Playing ζηελ UpDate θαη νη εληνιέο πνπ αλαθέξνληαη ζε αληηθείκελα, ηα 

νπνία ρξεζεκνπνηνύληαη ζε απηήλ . πγθεθξηκέλα νη εληνιέο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θηλείηε ην 

βειάθη θαη από ην πιεθηξνιόγην, από ην πνληίθη θαη νξίδνληαη ηα πεξηζώξηα γηα ηα όξηα ζηα νπνία 

κπνξεί λα πεξηθέξεηαη. 

 

                case GameState.Playing: 

                    { 

                         

                        if (keyboardState.IsKeyDown(Keys.Escape)) 
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                        { 

                            this.Exit(); 

                        } 

                        //Move position of velaki on keyboard input 

                        keyboardState = Keyboard.GetState(); 

                        if (keyboardState.IsKeyDown(Keys.Left)) 

                            velakiPosition.X -= velakiSpeed; 

                        if (keyboardState.IsKeyDown(Keys.Right)) 

                            velakiPosition.X += velakiSpeed; 

                        if (keyboardState.IsKeyDown(Keys.Up)) 

                            velakiPosition.Y -= velakiSpeed; 

                        if (keyboardState.IsKeyDown(Keys.Down)) 

                            velakiPosition.Y += velakiSpeed; 

 

                        //Move velaki based on mouse movement 

                        MouseState mouseState = Mouse.GetState(); 

                        if (mouseState.X != prevMouseState.X || 

                        mouseState.Y != prevMouseState.Y) 

                            velakiPosition = new Vector2(mouseState.X,  mouseState.Y); 

                        prevMouseState = mouseState; 

 

                        //Adjust position of velaki to keep it in the game window 

                        if (velakiPosition.X < 0) 

                            velakiPosition.X = 0; 

                        if (velakiPosition.Y < 0) 

                            velakiPosition.Y = 0; 

                        if (velakiPosition.X > Window.ClientBounds.Width -                        velaki.Width) 

                            velakiPosition.X = Window.ClientBounds.Width - velaki.Width; 

                        if (velakiPosition.Y > Window.ClientBounds.Height - velaki.Height) 

                            velakiPosition.Y = Window.ClientBounds.Height - velaki.Height; 

                        break; 

                    } 

 

Έηζη ζπλερίδεηαη θαη ζηηο επόκελεο θαηαζηάζεηο κε ηηο ίδηεο εληνιέο. 

ηελ Draw() εηζάγνληαη, ηα αληηθείκελα πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνηαη. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

έρεη ρσξηζηεί ην παηρλίδη ζε θαηαζηάζεηο πνπ αλάινγα πνηα θαηάζηαζε ζα επηιέμεη ν ρξήζηεο ζα 

εκθαλίδνληαη ηα θαηάιιεια ζηνηρεία. 

 

 protected override void Draw(GameTime gameTime) 

        { 

            GraphicsDevice.Clear(Color.Black); 

            spriteBatch.Begin(); 

 

            

            switch (gameState) 

            { 

                case GameState.Intro: 

                    { 

                        background.Render(spriteBatch); 

 

Δδώ δίλνληαη νη απαξαίηεηεο εληνιέο γηα λα εκθαληζηεί ε γε ε νπνία θηλείηε. 

 

                        //draw earth 

                        spriteBatch.Draw(earthTexture, earthPosition, 
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                        new Rectangle(earthCurrentFrame.X * earthFrameSize.X, 

                        earthCurrentFrame.Y * earthFrameSize.Y, 

                        earthFrameSize.X, 

                        earthFrameSize.Y), 

                        Color.White, 0, Vector2.Zero, 

                        1, SpriteEffects.None,0); 

 

Δδώ θαιείηε ε κέζνδνο renderStringCentered γηα λα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ηνπ πξνγξάκκαηνο Press 

[Enter] to skip or [Esc] to exit . 

 

                        renderStringCentered("Press [Enter] to skip or [Esc] to exit", 430, Color.White); 

                    } 

                    break; 

               case GameState.Playing: 

                    { 

                         

                        GraphicsDevice.Clear(Color.White); 

                        //Draw europe 

                        spriteBatch.Draw(europe, Vector2.Zero, Color.White); 

 

                        renderStringCentered("Press [Esc] to exit", 565, Color.Gray); 

Σελ κέζνδν απηή ηελ είρακε δεκηνπξγήζεη ζηελ Draw, γηα λα εκθαλίδεη ζε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ην 

θείκελν πνπ ζα εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε, κε ηηο εμήο εληνιέο : 

 

private void renderStringCentered(string message, int Y, Color color) 

        { 

            Vector2 msgSize = font.MeasureString(message); 

            spriteBatch.DrawString(font, message, new Vector2((viewWidth - 

msgSize.X) / 2, Y), color); 

} 

 

 

Παξαθάησ νξίδνληαη ηα αθξηβή όξηα ηεο ζέζεο ηνπ πνληηθηνύ, πνπ ην θνπκπί ζα ελεξγνπνηείηε. Αθόκε 

δίλνληαη νη εληνιέο νη νπνίεο νξίδνπλ, όηαλ ην ζπγθεθξηκέλν θνπκπί ζα επηιεγεί, λα πεγαίλεη ζηελ 

θαηάζηαζε “Eikones”. 

 

 

                           //Draw button next 

                        spriteBatch.Draw(btnNormal, new Vector2(300.0f, 600.0f), Color.White); 

               //draw normal button  

              if ((velakiPosition.X < 400 && velakiPosition.X > 300) && (velakiPosition.Y > 600 &&                                                                           

velakiPosition.Y < 700)) 

               //identify mouse over x y posotions for the button 

                        { 

                            spriteBatch.Draw(btnOver, new Vector2(300.0f, 600.0f), Color.White); 

 

                          //and draw the mouse over image 

 

                            if (ButtonState.Pressed == prevMouseState.LeftButton) 

                            { 

                                gameState = GameState.Eikones; 

                                //get the mouse click event to display text 

                            } 
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                        } 

 

Ο ίδηνο ηξόπνο ζπλερίδεηαη ζηηο επόκελεο θαηαζηάζεηο . 

 

Η κέζνδνο renderStringCentered δεκηνπξγήζεθε γηα λα θαιείηε θάζε θνξά πνπ ζέινπκε λα εηζάγνπκε 

θείκελν ζην πξόγξακκα καο θαη εδώ όξίδνληαη νη ηδηόηεηεο ηνπ θεηκέλνπ. 

 

 

        private void renderStringCentered(string message, int Y, Color color) 

        { 

            Vector2 msgSize = font.MeasureString(message); 

            spriteBatch.DrawString(font, message, new Vector2((viewWidth - msgSize.X) / 2, Y), color); 

        } 
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7. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 
 
ε απηή ηελ ελόηεηα αλαιύεηαη ην θύξην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ην νπίν δεκηνπξγήζεθε κε ηε ρξήζε 

ηνπ ΥΝΑ 3.1. Δμεγνύληαη θσκκάηηα από ηνλ θώδηθα, αλαιύσληαο ηηο κεζόδνπο , αληηθείκελα θαη 

κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  

 

 

7.1. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ EDUCATIONAL SOFTWARE 
 

Η εθαξκνγή είλαη κηα εθπαηδεπηηθή πιαηθόξκα ε νπνία έρεη ώο ζέκα, ζξεζθεπηηθό 

πεξηερόκελν θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο εθθιεζίεο ζηελ βηβιηθή Διιάδα. Δηδηθόηεξα αλαθέξεηαη ζηηο 

εθθιεζίεο ηεο Καηλήο Γηαζήθεο θαη ζε θάπνηα από ηα κέξε πνπ πέξαζε ν Απόζηνινο Παύινο. Δίλαη 

έλα ινγηζκηθό πνπ θάπνηνο καζεηήο, αιιά θαη κεγάινο ζα κπνξνύζε λα ην επεμεξγαζηεί θαη λα πάξεη 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα πεξηνρέο ηεο Διιάδαο πνιύ ζεκαληηθέο γηα ηελ ζξεζθεία καο. Δίλαη εύθνιν 

ζηε ρξήζε ηνπ θαη επράξηζην, κε απνηέιεζκα ν αλαγλώζηεο λα κελ βαξεζεί, αληηζέησο λα εηζπξάμεη 

πνιιέο πιεξνθνξίεο αθνύξαζηα. Αξρηθά εκθαλίδεηαη κηα εηζαγσγηθή νζόλε όπνπ εθεί ν αλαγλώζηεο 

ζα επηιέμεη ηνλ όξν “Δθθιεζίεο ” γηα λα πξνρσξήζεη ή 3D κνληέια εθθιεζηώλ, 

Δάλ επηιέμεη ην πξώην, ζπλαηάεη έλα δηαδξαζηηθό ράξηε πνπ νη πεξηνρέο νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζε θάπνηα εθθιεζία ηεο βηβιηθήο ειιάδαο, είλαη θηηαγκέλεο σο θνπκπί. Όπνπ ν ρξήζηεο 

ζα δεί πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ , γηα ηελ πεξηνρή εθείλε ζηελ Καηλή Γηαζήθε, γηα απηά 

πνπ έπξαμε ν Απόζηνινο Παύινο ζε απηό ηνλ ηόπν, όπσο θαη γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζήκεξα ζε απηή ηελ 

πεξηνρή. Έλαο άιινο ηξόπνο πξόζβαζεο ζηηο ζειίδεο απηέο είλαη θαη θάπνηα άιια θνπκπηά πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί αξηζηεξά ηεο ζειίδαο κε ηα νλόκαηα απηώλ ησλ πεξηνρώλ. Δπηιέγνληαο ηα, καο 

κεηαθέξνπλλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα. Βιέπνπκε παξαθάησ, εηθόλεο απν απηά ηα ζεκεία . εάλ επηιέμεη 

ηα 3D κνληέια, ηόηε ζα κπνξεη λα δεί 3D κνξθέο ηεζζάξσλ εθθιεζηώλ ηεο Διιάδαο. Η εμσηεξηθή 

κνξθή όισλ ησλ buttons,  έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηε ρξήζε ηνπ photoshop θαη έπεηηα κε ηε ρξήζε ηεο 

C# δώζεθαλ νη θαηάιιειεο εληνιέο, νη νπνίεο ζα κειεηεζνύλ παξαθάησ.     

7.2. AΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΑ ΤΠΟΛΟΠΟΙΗΗ   
 

Όπσο δηαηππώζεθε ζε έλα από ηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα ην ΥΝΑ δεκηνπξγόληαο έλα 

θαηλνύξην project δεκηνπξγεί θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπο , κεηαβιεηέο αιιά θαη γεληθόηεξα όιν 

ηνλ θώδηθα, κέζα ζε κηα θιάζζε, ηελ Game 1. Μέζα ζε απηή ηελ θιάζζε ινηπόλ δεκηνπξγνύληαη νη 

εμήο κέζνδνη (Initialize, LoadContent, Update, Draw), πνπ επεμεγήζεθε ε θάζε κηα παξαπάλσ. Η 

Game 1 θιάζε ινηπόλ είλαη ε βαζηθή, πνπ κέζα ζε απηή δειώλνληαη νη κεηαβιεηέο, ηα sprite, νη 

εηθόλεο θαη ηα κνληέια πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα πινπνηεζεί ε εξγαζία. 

7.2.1. ΣΟ GameState 
 
Σν GameState, είλαη γηα ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ παηρληδηνύ πνπ εκείο δεκηνπξγνύκε. Οη θαηαζηάζεηο 

εηλαη νη ελαιιαγέο πνπ βιέπνπκε ζηελ νζόλε. Γηα λα κπνξέζνπκε ινηπόλ λα αιιάμνπκε ηειείσο απηά 

πνπ εκθαλίδνληαη ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνύλ δηαθνξεηηθά states, όπνπ ζην θάζε έλα ζα εηζάρζνύλ 

αληηθείκελα πνπ ζα εκθαλίρδνληαη εάλ επηιερζεί απηή ε θαηάζηαζε (state). 

Σα states δειώλνληαη πξηλ ηελ θιάζζε Game 1 θαη αλαιύνληαη κέζα ζηελ κέζνδν update θαη ζηελ 

draw αλαιόγσο ην πεξηερόκελν ησλ εληνιώλ, δειαδή εάλ ζειήζεη θάπνηνο λα θάλεη θάπνηα αιιαγή ζε 

έλα αληηθείκελν ηελ ώξα πνπ εθηειείηε ην πξόγξακκα, ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ Update, ελώ εάλ 

ζειήζεη λα εκθαλίζεη θάηη ζηελ θαηάζηαζε (state) ζα πξέπεη λα δνζνύλ νη εληνιέο ζηελ Draw. 

 

Πάλσ απν ηελ θιάζζε Game1 γξάθνπκε ηνλ παξαθάησ θώδηθα γηα λα δεκηνπξγεζνύλ νη θαηαζηάζεηο 

(state) πνπ ζέινπκε. 

 

namespace ptixiaki2 

{ 

    public enum GameState 

    { 
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        Intro, 

        Eisagogi, 

        Map, 

        Attiki, 

        Thessaloniki, 

        Korinthos, 

        Foinika, 

        Veroia, 

        Amfipoli, 

        Apolonia, 

        Nikopoli, 

        Neapoli, 

        Filipoi, 

        Samothraki, 

        Patmos, 

        Kos, 

        Kaloi_limenes, 

        Picture_limenes1, 

        Picture_limenes2, 

        Picture_amfipoli1, 

        Picture_amfipoli2, 

        Picture_apollonia1, 

        Picture_apollonia2, 

        Picture_attiki1, 

        Picture_attiki2, 

        Picture_fillipoi1, 

        Picture_fillipoi2, 

        Picture_korinthos1 

               . 

               . 

               . 

   

Η Intro θαηάζηαζε είλαη ε αξρηθή εηθόλα πνπ αληηθξίδεη θάπνηνο πνπ ρεηξίδεηαη ην πξόγξακκα θαη ζε 

απηή ζα επηιέμεη ηη ζέιεη λα δεη , ε θαηάζηαζε Eisagogi, είλαη έλα εηζαγσγηθό θείκελν πνπ ζε 

πιεξνθνξεί γηα ηα πεξηερόκελα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ. Η  map θαηάζηαζε είλαη  εθεί όπνπ 

κπνξεί ν ρξήζηεο λα μαλαγπξίζεη ζην ράξηε θαη λα ηνλ ρεηξηζηεί θαη θάπνηεο από ηηο ππόινηπεο 

θαηαζηάζεηο παξαπέκπνπλ ζηηο πιεξνθνξίεο θάζε πεξηνρήο θαη άιιεο ζηα 3D κνληέια. 

 

7.2.2. ΔΗΛΩΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 
Αξρηθά ζα πξέπεη λα δεισζνύλ θαη λα αξρηθνπνηεζνύλ νη ζέζεηο ζε θάπνηα από απηά ηα 

αληηθείκελα, γηα λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνύλ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θάπνηεο από απηέο ηηο 

δειώζεηο. 

 

public class Game1 : Microsoft.Xna.Framework.Game 
    { 
        GraphicsDeviceManager graphics; 
        SpriteBatch spriteBatch; 
        GameState gameState; 
        Texture2D font1, font2, font3, font4, font5, font6, font7, font8; 
        MouseState prevMouseState; 
        KeyboardState keyboardState; 
        Texture2D velaki; 
        Texture2D ksilino; 
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        Texture2D map; 
        Texture2D home; 
        Vector2 neapoli2Position = new Vector2(0, 0); 
        Vector2 nikopolis1Position = new Vector2(0, 0); 

        Vector2 patmos12Position = new Vector2(0, 0); 
        Vector2 thessaloniki1Position = new Vector2(0, 0); 
        Vector2 thessaloniki2Position = new Vector2(0, 0); 
        Vector2 veroia1Position = new Vector2(0, 0); 
        Vector2 veroia2Position = new Vector2(0, 0); 
        Vector2 amfipoli1Position = new Vector2(0, 0); 
        Vector2 filipoi1Position = new Vector2(0, 0); 
        Vector2 limenes12Position = new Vector2(0, 0); 
        Vector2 velakiPosition = Vector2.Zero; 
        Vector2 port_KaliLimenes_bigPosition = new Vector2(300, 150); 
        Vector2 anchorage_KaliLimenes_bigPosition = new Vector2(400, 150); 
        Vector2 picture_kos1_bigPosition = new Vector2(400, 150); 
        Vector2 picture_patmos1_bigPosition = new Vector2(400, 150); 
        Vector2 picture_attiki1_bigPosition = new Vector2(450, 150); 
        Vector2 picture_korinthos1_bigPosition = new Vector2(550, 150); 

 
Αθξηβώο θάησ από ηε δήισζε ησλ θαηαζηάζεσλ είλαη νη παξαθάησ εληνιέο.  

 

public Game1() 

        { 

            graphics = new GraphicsDeviceManager(this); 

            Content.RootDirectory = "Content"; 

            graphics.PreferredBackBufferWidth = 1400; 

            graphics.PreferredBackBufferHeight = 800; 

 

        } 

 

Δδώ νξίδνπκε ην κέγεζνο πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη ην παξάζπξό ηνπ εθηειέζηκνπ ινγηζκηθνύ, θαη 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε έρνπκε κέγεζνο παξαζύξνπ 1400x800. 

 

7.2.3. ΜΕΘΟΔΟ Initialize  
 
Απηή ηε κέζνδν δελ ηελ ρξεζηκνπνηνύκε ζε απηό ην πξόγξακκα, πεξηγξάςακε παξαπάλσ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο. 

7.2.4. ΜΕΘΟΔΟ LoadContent 
ηελ LoadContent  θνξηώλνληαη όια ηα γξαθηθά πνπ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην πξόγξακκα. 

Σα νπνία έρνπλ εηζαρζεί ζην παξάζπξν δεμηά, κέζα ζην Content. Καη έηζη δεκηνπξγείηε ν παξαθάησ 

θώδηθαο : 

protected override void LoadContent() 

        { 

            // Create a new SpriteBatch, which can be used to draw 

textures. 

            spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice); 

 

            myModel1 = Content.Load<Model>("Models\\agiosantreas"); 

            myModel2 = Content.Load<Model>("Models\\profitilias"); 

            myModel3 = Content.Load<Model>("Models\\agathanasios"); 

            myModel4 = Content.Load<Model>("Models\\tesserismartires"); 

 

            aspectRatio = graphics.GraphicsDevice.Viewport.AspectRatio; 
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            font1 = Content.Load<Texture2D>(@"font/font1"); 

            font2 = Content.Load<Texture2D>(@"font/font2"); 

            font3 = Content.Load<Texture2D>(@"font/font3"); 

            font4 = Content.Load<Texture2D>(@"font/font4"); 

            font5 = Content.Load<Texture2D>(@"font/font5"); 

            font6 = Content.Load<Texture2D>(@"font/font6"); 

            font7 = Content.Load<Texture2D>(@"font/font7"); 

            font8 = Content.Load<Texture2D>(@"font/font8"); 

            font9 = Content.Load<Texture2D>(@"font/font9"); 

            font10 = Content.Load<Texture2D>(@"font/font10"); 

            font11 = Content.Load<Texture2D>(@"font/font11"); 

            font12 = Content.Load<Texture2D>(@"font/font12"); 

            font13 = Content.Load<Texture2D>(@"font/font13"); 

            font14 = Content.Load<Texture2D>(@"font/font14"); 

            font15 = Content.Load<Texture2D>(@"font/font15"); 

 

 

Δδώ αληηζηνηρίδεηαη ε θάζε εηθόλα ή κνληέιν, κε ην όλνκα ηνπ, αθνινπζεί Content.Load<Texture2D> 

ή Content.Load<Model> γηα λα μεθαζαξίδεηαη ηη είδνπο αληηθείκελν είλαη. Έπεηηα είλαη ν θάθεινο 

πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην content θαη κέζα ζε απηόλ, ην όλνκα ηεο εηθόλαο πνπ ζέινπκε. Με ηνλ ίδην 

ηξόπν ζπλερίδεηαη θαη γηα ηα ππόινηπα αληηθείκελα ηεο πιαηθόξκαο. Αθόκε θνξηώλεηαη θαη ην 

aspectRatio = graphics.GraphicsDevice.Viewport.AspectRatio; ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κέζνδν 

Draw παξαθάησ θαη είλαη γηα ηελ αλαινγία πιεπξώλ ησλ κνληέισλ. 

7.2.5. ΜΕΘΟΔΟ UnloadContent ΚΑΙ Update 

 
Η UnloadContent δελ ρξεζηκνπνηείηε εδώ , δηόηη δελ ρξεηάδεηαη λα εθθνξησζεί θαλέλα αληηθείκελν 

από ην πξόγξακκα. Γηα λα γίλεη ελαιιαγή ζειίδσλ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηαζηάζεηο (states). 

 

protected override void UnloadContent() 

        { 

 

            // TODO: Unload any non ContentManager content here 

        } 

 

 

ηελ Update δόζεθαλ όιεο νη θαηαζηάζεηο θαη ζηελ θάζε κηα εηζήρζηζαλ νη παξαθάησ εληνιέο . 

 

case GameState.Picture_limenes1: 

                    { 

 

 

 

                        //Move velaki based on mouse movement 

                        MouseState mouseState = Mouse.GetState(); 

                        if (mouseState.X != prevMouseState.X || 

                        mouseState.Y != prevMouseState.Y) 

                            velakiPosition = new Vector2(mouseState.X, 

mouseState.Y); 

                        prevMouseState = mouseState; 

 

 

                        //Adjust position of velaki to keep it in the game 

window 

 

                        if (velakiPosition.X < 0) 

                            velakiPosition.X = 0; 

                        if (velakiPosition.Y < 0) 

                            velakiPosition.Y = 0; 
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                        if (velakiPosition.X > Window.ClientBounds.Width - 

velaki.Width) 

                            velakiPosition.X = Window.ClientBounds.Width - 

velaki.Width; 

                        if (velakiPosition.Y > Window.ClientBounds.Height - 

velaki.Height) 

                            velakiPosition.Y = Window.ClientBounds.Height - 

velaki.Height; 

 

                        break; 

                    } 

 

Οη πξώηεο εληνιέο, νξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ελόο βέινπο κε ην όλνκα velaki γηα λα κπνξεί λα θηλεζεί 

κε ηελ θίλεζε ηνπ πνληηθηνύ ηνπ ππνινγηζηή.  

 

                      //Move velaki based on mouse movement 

                      MouseState mouseState = Mouse.GetState(); 

                      if (mouseState.X != prevMouseState.X || 

                      mouseState.Y != prevMouseState.Y) 

                      velakiPosition = new Vector2(mouseState.X, mouseState.Y); 

                      prevMouseState = mouseState; 

 

 Δλώ νη δεύηεξεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα νξίζνπλ ηα όξηα ηεο θίλεζεο ηνπ βέινπο, δειαδή λα 

πεξηνξίζεη ην βέινο κέζα ζην παξάζπξν ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

                          //Adjust position of velaki to keep it in the game window 

 

                      if (velakiPosition.X < 0) 

                           velakiPosition.X = 0; 

                      if (velakiPosition.Y < 0) 

                           velakiPosition.Y = 0; 

                      if (velakiPosition.X > Window.ClientBounds.Width-velaki.Width) 

                           velakiPosition.X = Window.ClientBounds.Width-velaki.Width; 

                      if (velakiPosition.Y >Window.ClientBounds.Height-velaki.Height) 

                           velakiPosition.Y =Window.ClientBounds.Height-velaki.Height; 

 

Σα παξαπάλσ ηζρύνπλ γηα όιεο ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ ινγηζκηθνύ. 

 

ηελ Update έρνπκε όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, ηηο θαηαζηάζεηο (states) κε όιεο ηηο αλαλεώζεηο πνπ 

ρξεηάδνληαη λα γίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ηξέρεη ην πξόγξακκα.  

 

Δπηπιένλ  ζηα state πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ηα 3D κνληέια έρεη δνζεί ν  παξαθάησ θώδηθαο γηα λα 

πεξηζηξέθνληαη γύξσ από ηνλ εαπηό ηνπο. 

 

modelRotation += (float)gameTime.ElapsedGameTime.TotalMilliseconds * 

                MathHelper.ToRadians(0.1f); 

 

 

7.2.6. ΜΕΘΟΔΟ Draw  
 
ηελ κέζνδν Draw, πάιη εηζάγνληαη όιεο νη θαηαζηάζεηο κε όηη πξέπεη λα εκθαληζηεί ζηελ θάζε κία 

ηνπο θαη ζην αθξηβέο ζεκείν. Παξαθάησ εμεγνύληαη θάπνηεο εληνιέο από ηνλ θώδηθα. 

Βιέπνπκε ηελ θαηάζηαζε Intro, όπνπ έρεη δύν εηθόλεο ην font1 θαη ην ksilino. Σν font 1 

ρξεζηκνπνηείηαη  γηα θόλην ζηελ θαηάζηαζε απηή. Αθόκε έρεη έλα button πνπ νλνκάδεηαη 



ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ – ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΤΜΕΩΝ 

50 
 

“εθθιεζίεο” θαη έλα βειάθη ην νπνίν κπνξεί λα θηλείηαη ειεύζεξα ζην ρώξν ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο 

πνπ δόζεθαλ ζηελ Update.  

 

            switch (gameState) 
            { 
                case GameState.Intro: 
                    { 
 
 
 
                        spriteBatch.Draw(font1, 
                            font1Position, 
                            null, 
                            Color.White, 
                            0, 
                            Vector2.Zero, 
                            1, 
                            SpriteEffects.None, 
                            0); 
 
 
                        spriteBatch.Draw(ksilino, 
                            ksilinoPosition, 
                            null, 
                            Color.White, 
                            0, 
                            Vector2.Zero, 
                            1, 
                            SpriteEffects.None, 
                            0); 

 
Οη εληνιέο  πνπ δόζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θνπκπηνύ “εθθιεζίεο” , κε ηελ εληνιή new 

Vector2(300.0f, 300.0f) κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ηελ αθξηβήο ζέζε ηνπ. Με ηηο αθξηβώο επόκελεο 

εληνιέο νξίδνπκε όηη όηαλ πεξλάεη ην πνληίθη πάλσ από ηελ πεξηνρή velakiPosition.X < 700 && 

velakiPosition.X > 300) && (velakiPosition.Y > 350 && velakiPosition.Y < 400) δειαδή πάλσ 

αθξηβώο από ην θνπκπί, ηόηε λα εκθαλίδεηαη ην button κε άιιε κνξθή, γηα λα θαηαιαβαίλεη ν ρξήζηεο 

όηη ην θνπκπί είλαη δηαζέζηκν λα επηιεγεί. 

 

 

//Draw koumpi ekklisies 
spriteBatch.Draw(ekklisies, new Vector2(300.0f, 300.0f),                            
Color.White);//draw normal button 
 
if ((velakiPosition.X < 700 && velakiPosition.X > 300) && 
(velakiPosition.Y > 350 && velakiPosition.Y < 400))//identify mouse over x 
y posotions for the button 
{ 
 spriteBatch.Draw(ekklisies2, new Vector2(300.0f, 300.0f), 
Color.White);//and draw the mouse over image 
 
if (ButtonState.Pressed == prevMouseState.LeftButton) 
{ 
  gameState = GameState.Eisagogi;//get the mouse click event to display 
text 



ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ – ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΤΜΕΩΝ 

51 
 

                            } 
                        } 
 

                        //Draw the velaki 
                        spriteBatch.Draw(velaki, 
                            velakiPosition, 
                            null, 
                            Color.White, 
                            0, 
                            Vector2.Zero, 
                            1, 
                            SpriteEffects.None, 
                            0); 
                        break; 
                    } 

 

Αθνινπζνύλ θαη νη ππόινηπεο θαηαζηάζεηο κε δηαθνξεηηθά θόλην, εηθόλεο , επηπιένλ θνπκπηά.  

Αθόκε ζηελ Update, ζηηο θαηαζηάζεηο κε ηα 3D κνληέια ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ν παξαθάησ θώδηθαο, 

γηα λα ξπζκηζηεί ε πεξηζηξνθή (rotation), ε ζέζε θαη ε αλαινγία ησλ πιεπξώλ (aspect ratio) ησλ 

κνληέισλ. 

 

            Matrix[] transforms = new Matrix[myModel.Bones.Count]; 

            myModel.CopyAbsoluteBoneTransformsTo(transforms); 

            foreach (ModelMesh mesh in myModel.Meshes) 

            { 

              

                foreach (BasicEffect effect in mesh.Effects) 

                { 

                    effect.EnableDefaultLighting(); 

                    effect.World = transforms[mesh.ParentBone.Index] 

* 

                        Matrix.CreateRotationY(modelRotation) 

                        * Matrix.CreateTranslation(modelPosition); 

                    effect.View = 

Matrix.CreateLookAt(cameraPosition, 

                        Vector3.Zero, Vector3.Up); 

                    effect.Projection = 

Matrix.CreatePerspectiveFieldOfView( 

                        MathHelper.ToRadians(100.0f), aspectRatio, 

                        100.0f, 10000.0f) 

 

 

 

7.3. ΕΙΚΟΝΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ  
Δδώ ζαο παξνπζηάδεηαη ε αξρηθή εηθόλα ηεο πινπνίεζεο. 

 

 



ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ – ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΤΜΕΩΝ 

52 
 

 
Εικόνα 17. Τλοποίηςη εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ 

 
 Δδώ είλαη ε εηζαγσγηθή ζειίδα ηνπ educational software πνπ επεμεγεί ηη ζα 

ζπλαληήζεη ν καζεηήο παξαθάησ . 

 

 
Εικόνα 18. Ειςαγωγική ςελίδα εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ 

 

Παξαθάησ βιέπεηε ηελ θύξηα ζειίδα ηνπ software πνπ είλαη έλαο δηαδξαζηηθόο ράξηεο ηεο Διιάδνο 

κε ηηο πεξηνρέο πνπ είλαη θάπνηνη από ηνπο Βηβιηθνύο ηόπνπο. Οη ηόπνη πάλσ ζην ράξηε, είλαη θνπκπηά 

ηα νπνία παηώληαο ηα, ζε πεγαίλνπλ ζηε ζειίδα πνπ αλαθέξεηαη, ζηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ , γηα ην έξγν 

ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ εθεί θαη γηα ην πώο είλαη ζήκεξα ν ηόπνο απηόο.  
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Εικόνα 19. Χάρτησ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ 

 

Οη αξηζκνί πάλσ ζην ράξηε παξαπέκπνπλ ζηηο νλνκαζίεο ησλ πεξηνρώλ, αξηζηεξά ζηελ νζόλε ηνπ 

ινγηζκηθνύ. Όπνπ θαη ηα νλόκαηα είλαη θνπκπηά πνπ νδεγνύλ ζηηο πιεξνθνξίεο ηεο αληίζηνηρεο 

ζειίδαο . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οη θσηνγξαθίεο ζηηο ζειίδεο κε ηηο πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα επηιεγνύλ θαη νδεγνύλ ζε κεγέζπλζε 

ηεο θσηνγξαθίαο ηνπ ηνπίνπ πνπ απεηθνλίδεηαη . Σν ζπηηάθη θάησ αξηζηεξά είλαη button ην νπνίν 

παξαπέκπεη ζηελ αξρηθή ζειίδα. Καη κε ηα βειάθηα θάησ δεμηά κπνξεί θάπνηνο λα πεξηεγεζεί ηηο 

ζειίδεο.  

Εικόνα 20. Τλοποίηςη εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ 
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Δδώ είλαη ε κεγέζπλζε ηεο πξώηεο θσηνγξαθίαο από ηελ Αζήλα. 

 

Εικόνα 21.Τλοποίηςη εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ 

Εικόνα 22.Τλοποίηςη εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ 
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Εικόνα 23.Τλοποιηςη εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 24.Τλοποίηςη εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ 
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Εικόνα 25.Τλοποίηςη εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ 

 

 

Καη νη εηθόλεο κε ηα 3D κνληέια : 

 

 

 
Εικόνα 26. 3D μοντζλα 

 

Σα 3d κνληέια πεξηζηξέθνληαη δείρλνληαο ζηνλ ρξήζηε ηνπ ινγηζκηθνύ θαη ηηο ηξείο δηαζηάζεηο ησλ 

εθθιεζηώλ  
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ΔΚΚΛΗΙΑ ΣΔΔΡΙ ΜΑΡΣΤΡΔ 

 

 
 

 

 

 

 

 
Εικόνα 27. Περιςτεφόμενο 3D μοντζλο εκκληςίασ 3 μάρτυρεσ 
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ΔΚΚΛΗΙΑ ΠΡΟΦΗΣΗ ΗΛΙΑ 

 
 

 

 

 
Εικόνα 28. Περιςτρεφόμενο 3D μοντζλο εκκληςίασ προφήτη Ηλία 
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ΔΚΚΛΗΙΑ ΑΓΙΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 29. περιςτρεφόμενο 3D μοντζλο εκκληςίασ Αγίου Αθαναςίου 
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ΔΚΚΛΗΙΑ ΑΓΙΟΤ ΑΝΣΡΔΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 30.Περιςτρεφόμενο 3D μοντζλο αγίου Αντρζα, Πάτρα 
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8. ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ Ε ΦΝΑ 4.0 
 

8.1. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΤΣΗΜΑΣΟ  
Τποζηηριζόμενα λειηοσργικά ζσζηήμαηα: Windows 7, Windows Vista, Windows XP. Γηα 

λα εθηειεζηεί ην ΥΝΑ Framework games ζε έλαλ ππνινγηζηή πνπ εθηειεί έλα ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα 

ησλ Windows, ζα ρξεηαζηεί κηα θάξηα γξαθηθώλ πνπ ππνζηεξίδεη, Shader Model 1.1 θαη DirectX 9.0c 

ηνπιάρηζηνλ.   

1.  Έλαξμε ηνπ Visual Studio 2010 από ηε Microsoft Game XNA Studio 4.0 ζην κελνύ Έλαξμε.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η πξώηε εηθόλα πνπ αληηθξίδεηαη είλαη: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δδώ επηιέγεηαη file  new project 

 

Εικόνα 31. Σο ΧΝΑ 4.0 

Εικόνα 32. Σο ΧΝΑ 4.0 
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Καη εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν . 

 
 
 
 
 
 
7.1 φγκριςη ΧΝΑ Game Studio 3.1 με το XNA Game Studio 4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Δδώ δηαιέγνληαο ηελ θαηάιιειε εθαξκνγή δεκηνπξγείηε Windows Games ,Games γηα Xbox 

360 θαη δηάθνξα άιια. Δκάο απηό πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα Windows Game. 

Έλα πνιύ ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα ην ΥΝΑ 4.0 είλαη πσο όηη θαη λα δεκηνπξγεζεί ζε απηό κπνξεί λα 

ηξέμεη θαη ζε Windows Phone. 

 

 

 

Εικόνα 33. Δημιουργία νζου project 

Εικόνα 34. Δημιουργία νζου project 
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8.2. ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΦΝΑ 3.1 Ε ΦΝΑ 4.0 
  

 Η πιαηθόξκα πνπ δεκηνπξγήζεθε είλαη αλεπηπγκέλε ζην ΥΝΑ 3.1 αιιά εύθνια κπνξεί λα 

κεηαηξαπεί θαη λα εμνκνησζεί ζην ΥΝΑ 4.0. Σν ΥΝΑ 4.0 έρεη δηθό ηνπ κεηαηξνπέα (converter) . 

πγθεθξηκέλα όηαλ είλαη θάπνην πξόγξακκα αλεπηπγκέλν ζε κνξθή 3.1 ηόηε ζα γίλνπλ ηα εμήο 

βήκαηα, γηα λα ην κεηαηξαπεί ζε ΥΝΑ 4.0. Πηζαλόλ κε απηή ηελ κεηαηξνπή λα εκθαλίζεη θάπνηα 

ιάζε ζηνλ θώδηθα , όπνπ θάπνηα από απηά , κπνξνύλ λα δηνξζσζνύλ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε 

κεηαηξνπή έγηλε νκαιά.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Πεγαίλνπκε ζην πξόγξακκα πνπ έρνπκε παηάκε δεμί θιηθ πάλσ ηνπ θαη επηιέγνπκε Άλνηγκα 

κε Microsoft Visual C# 2010. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. Αλνίγεηαη ην παξάζπξν ηνπ Microsoft Visual C#, κε επηινγή γηα κεηαηξνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο, εδώ 

επηιέγεηαη Next . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 35. Άνοιγμα του προγράμματόσ μου με το ΧΝΑ 4.0 

Εικόνα 36. Μετατροπή του προγράμματόσ μου από ΧΝΑ3.1 ςε ΧΝΑ 4.0 
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2. Έπεηηα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα θξαηήζεηε backup ην πξόγξακκα ζηελ κνξθή πνπ ην έρεηε ήδε ,ή λα 

αληηθαηαζηαζεί θαηεπζείαλ ζε άιιε κνξθή . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Έπεηηα αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο θαη παξνπζηάδεηαη ην πξόγξακκα ηξνπνπνηεκέλν ζε κνξθή ΥΝΑ 4.0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 37. Ρφθμιςη για backup 

Εικόνα 38. Σο προγραμμά μασ τροποποιημζνο ςε ΧΝΑ 4.0 
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8.3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ 
 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ππήξμε έλα πξόβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. Γελ κπνξνύζε λα 

εθηειεζηεί θαη παξνπζίαδε ην παξαθάησ ζθάικα. 

 

   

 
Εικόνα 39. Πρόβλημα κατά την εκτζλεςη 

Σν πξόβιεκα απηό αληηκεησπίδεηαη κε ην λα αιιάμεηε κηα επηινγή από ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ΥΝΑ 4.0 . 

Παξαθάησ βιέπεηε ηα βήκαηα. 

 

Πεγαίλεηε Project  ptixiaki2 Properties δειαδή ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.   

 

 
Εικόνα 40. Iδιότητεσ του project 

ηελ θαξηέια ΥΝΑ Game Studio δηαιέγεηε ηελ πξώηε επηινγή. Καη απηό ήηαλ ην πξόβιεκα, ήηαλ 

επηιεγκέλε ε δεύηεξε εληνιή όπνπ έρεη πςειή αλάιπζε θαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά δελ 
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ππνζηεξίδνληαη από Windows Phones. Μεηά από απηή ηελ αιιαγή ζα εθηειείηε θαλνληθά ην 

ινγηζκηθό. 

 

 
Εικόνα 41. Διόρθωςη προβλήματοσ 

 

8.4. ΕΚΣΕΛΕΗ Ε ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ WINDOWS PHONE ME TO XNA 4.0 
 

Γηα λα θάλεηε ηελ πξνζνκνίσζε ζε Windows Phone κέζσ ηνπ ΥΝΑ 4.0 ζα πξέπεη λα έρεηε αλνηθηό 

ην ΥΝΑ project θαη αλνίγεηε ην Application Deployment. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 42. Application Deployment 
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Σν επηιέγεηε θαη παξνπζηάδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καη θάλεηε ηηο αθόινπζεο θηλήζεηο.  

1. Δπηιέγεηε windows phone 7 emulator. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 43.Application Deployment 

Εικόνα 44. Επιλογζσ Application Deployment 
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2. Δπηιέγεηε ην .xap αξρείν ζην browse. 

3.  
 
Επιλζγουμε ςτο browse το αρχείο .XAP για να εκτελεςτεί ςε windows phone. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έπεηηα αλνίγεη ε θνλζόια ηνπ  windows phone . 

 

 
Εικόνα 46. Προςομοίωςη ςε Windows Phone 

 

Εικόνα 45. Επιλογή αρχείου .xap 
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Εικόνα 47. Προςομοίωςη ςε Windows Phone 

 

 
Εικόνα 48. Προςομοίωςη ςε Windows Phone 
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Εικόνα 49. Προςομοίωςη ςε Windows Phone 

 

 
Εικόνα 50.Προςομοίωςη ςε WIndows Phone 
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Εικόνα 51. Προςομοίωςη ςε Windows Phone 
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9. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

Ο ζηόρνο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο ήηαλ λα δεκηνπξγήζσ έλα εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό 

ζην πξόγξακκα ΥΝΑ. Δπηιέμακε λα δεκηνπξγήζνπκε θάηη ηέηνην ζηελ πιαηθόξκα απηή γηα 

λα εμεηάζνπκε ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ΥΝΑ ζηε δεκηνπξγία educational software. 

 Φηηάμακε ινηπόλ έλα εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηηο Βηβιηθέο 

εθθιεζίεο ηεο Διιάδαο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πεξηεγεζεί ηνπο ηόπνπο απηνύο 

ρξεζηκνπνηώληαο έλα δηαδξαζηηθό ράξηε, πνπ κέζσ buttons κεηαθέξεηε ζηηο ζειίδεο κε ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο θαζώο θαη γηα ην ηη επηθξαηεί ζήκεξα. Αθόκε 

κπνξεί λα πεξηεξγαζηεί 3D κνληέια θάπνησλ εθθιεζηώλ ηεο Διιάδαο. 

 Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ δηαπηζηώζακε είλαη όηη ην ΥΝΑ είλαη πνιύ ρξήζηκν ζηε 

δεκηνπξγία παηρληδηώλ, αιιά γηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ δελ έρεη κεγάιε 

δηαθνξά ζην απνηέιεζκα ζε ζύγθξηζε κε άιια πξνγξάκκαηα. Κάλεη αξθεηά πην δύζθνιε ηε 

δηαδηθαζία αλάπηπμήο από ην power point ή ην flash. Δπηπιένλ δηαπηζηώζακε όηη ηα κνληέια 

πνπ ρξεζηκνπνίεζα κεηαηξέπνληάο ηα από Collada .dae ζε .fbx, πνπ είλαη κηα από ηηο κνξθέο 

πνπ ππνζηεξίδεη ην ΥΝΑ, ράλνληαη ηα textures ηνπο, γηα λα κηθξύλεη ην κέγεζόο ηνπο. 

Η δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ κε ηε ρξήζε ΥΝΑ ήηαλ κηα πνιύ θαιή εκπεηξία 

γηα εκέλα, δηόηη κέζα από απηό έκαζα ηε ρξήζε ηεο γιώζζαο C# όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά 

θόξνλ ζηε δεκηνπξγία παηρληδηώλ θαη πηζαλόλ λα κνπ θαλεί αξθεηά ρξήζηκε αξγόηεξα. 

Δπηπιένλ έκαζα ηε ρξήζε ηνπ ΥΝΑ πξνγξάκκαηνο, 3.1 θαη 4.0 όπνπ κέζα από απηό ζα 

κπνξνύζα λα αλαπηύμσ θάπνην άιιν ινγηζκηθό ζε Windows Phone. Γεληθόηεξα ε ηξηβή κνπ 

κε απηή ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηα πξνγξάκκαηα ζίγνπξα κε σθέιεζαλ θαη 

αλέπηπμαλ ηηο γλώζεηο κνπ ζε έλα πνιύ θαιό επίπεδν!  
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ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ρνιή  Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ

Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο Καη Πνιπκέζσλ

Πηπρηαθή Δξγαζία

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΥΝΑ

Μαξία Κιεξνλνκάθε Α.Μ.2480 

Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο : Σξηαληαθπιιίδεο Γεώξγηνο

 
 

 

Εισαγωγή

Σν ζέκα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη, ε 
δεκηνπξγία ελόο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ, 
ρξεζηκνπνηώληαο ηε γιώζζα 
πξνγξακκαηηζκνύ C#. Σν εθπαηδεπηηθό 
ινγηζκηθό αλαθέξεηαη ζηηο εθθιεζίεο ηεο 
Βηβιηθήο Διιάδαο. πγθεθξηκέλα κέζα από έλα 
δηαδξαζηηθό ράξηε κε θνπκπηά, δίλεη ηελ 
πξόζβαζε ζην ρξήζηε λα επηιέμεη ηηο πεξηνρέο 
θαη λα πάξεη πιεξνθνξίεο γηαπηέο. Σελ ηζηνξία 
ηνπο, ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ηώξα ζε 
απηέο θαη λα παξαηεξήζεη 3D κνληέια θάπνησλ 
εθθιεζηώλ.  
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Στόχος

ηόρνο καο είλαη :

 Να θαηαλνήζνπκε ηη είλαη εθπαηδεπηηθό 
ινγηζκηθό θαη πόζν ρξήζηκν είλαη ζην ζρνιηθό 
πεξηβάιινλ.

 Να γλσξίζνπκε ηε γιώζζα C#.

 Να πεηξακαηηζηνύκε κε ην πξόγξακκα ΥΝΑ, 
εξεπλώληαο θαηά πόζν είλαη έλα ρξήζηκν 
εξγαιείν, γηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ 
ινγηζκηθώλ.

 Να κεηαηξέςνπκε ην πξόγξακκα καο από 
ΥΝΑ 3.1 ζε ΥΝΑ 4.0 , γηα λα κπνξεί λα ηξέμεη 
θαη ζε Windows Phones.

 
 

 

Τι είναι εκπαιδευτικό λογισμικό ;

Σν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό είλαη κηα εθαξκνγή 

ε νπνία εθηειείηαη ζε ππνινγηζηή, 

παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα έλα ζέκα ή γηα 

έλα νιόθιεξν κάζεκα θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί είηε από ηνλ δηδάζθνληα σο 

επνπηηθό κέζν, είηε από ηνλ καζεηή, 

βνεζώληαο ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
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Πως βοηθάει στη μάθηση;

Με ηξόπν ινηπόλ απιό, θαηαλνεηό θαη 

επράξηζην, βνεζά ηνπο καζεηέο λα 

ζπγθεληξώλνληαη πεξηζζόηεξν, λα 

αθνκνηώλνπλ πην εύθνια θαη λα έρνπλ 

πεξηζζόηεξε ζέιεζε γηα λα δηαβάζνπλ. 

 
 

 

Σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού 

λογισμικού…

Ο ζρεδηαζκόο ρσξίδεηαη ζε 3 ζηάδηα :

 Σνλ ελλνηνινγηθό ζρεδηαζκό ηνπ ινγηζκηθνύ, 
δειαδή ηελ αλαπαξάζηαζε ελλνηώλ ζε 
δνκεκέλε κνξθή.

 Σηο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ καζεηή.

 Σν πεξηβάιινλ δηεπαθήο πνπ ν ρξήζηεο ζα 
ρεηξίδεηαη. 
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Το ΧΝΑ για τη δημιουργία 

educational software

Σν ΥΝΑ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί μαλά γηα ηε 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ. Η θύξηα 

ρξήζε ηνπ κέρξη ηώξα είλαη ν πξνγξακκαηηζκόο 

παηρληδηώλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηε γιώζζα C#. 

ίγνπξα είλαη έλαο δπζθνιόηεξνο ηξόπνο 

δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ, ζε 

ζύγθξηζε κε άιια πξνγξάκκαηα, αιιά θαιό 

είλαη λα πεηξακαηηδόκαζηε θαη λα εξεπλνύκε ηε 

ρξήζε θαη ηελ επειημία ελόο πξνγξάκκαηνο θαη 

κηαο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ. 

 
 

 

ΧΝΑ Framework

Η ΥΝΑ βηβιηνζήθε πεξηιακβάλεη θάπνηεο από ηηο ηηκέο, ηηο 
θιάζεηο θαη ηηο δηεπαθέο.

 Microsoft.Xna.Framework

 Microsoft.Xna.Framework.Audio

 Microsoft.Xna.Framework.Content

 Microsoft.Xna.Framework.Design

 Microsoft.Xna.Framework.GameService

 Microsoft.Xna.Framework.Grafics

 Microsoft.Xna.Framework.PackedVector

 Microsoft.Xna.Framework.Input

 Microsoft.Xna.Framework.Input.Touch

 Microsoft.Xna.Framework.Media

 Microsoft.Xna.Framework.Net

 Microsoft.Xna.Framework.Storage
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Εντολές - Μεταβλητές - Μέθοδοι 

Σν ΥΝΑ έρεη πέληε κεζόδνπο, όπνπ ε θάζε κία είλαη γηα δηαθνξεηηθή 

εξγαζία θαη κέζα ζε απηέο εηζάγνπκε εληνιέο θαη αληηθείκελα 

αλάινγα κε ην ηη ζέινπκε λα θάλνπλ.

 Initialize κέζα ζε απηή νξίδνληαη νη κεηαβιεηέο.

 LoadContent εδώ θνξηώλνληαη όια ηα γξαθηθά.

 UnloadContent είλαη γηα ηελ εθθόξησζε δεδνκέλσλ.

 Η Update είλαη ε κέζνδνο ζηελ νπνία γίλνληαη νη αλαλεώζεηο, δειαδή 

νη αιιαγέο ζηελ εθαξκνγή, ηελ ζηηγκή πνπ ηξέρεη ην πξόγξακκα.

 ηελ Draw εηζάγνληαη νη εληνιέο γηα ηελ εκθάληζε θαη ηνλ ηξόπν 

εκθάληζεο ησλ αληηθεηκέλσλ.

Αθόκε θαιείηε ε GameTime, απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κπνξνύλ ηα 

αληηθείκελα κηαο εθαξκνγήο λα εκθαλίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξόλν, 

αλεμάξηεηα ηεο ηαρύηεηαο πνπ έρεη ν θάζε ππνινγηζηήο.    

 
 

 

Content Pipeline
Δίλαη κηα ζεηξά ελεξγεηώλ όπνπ αξρηθά importers ιακβάλνπλ 
ηα δεδνκέλα ηα νπνία είλαη ζε κνξθή ζπκβαηή κε ην 
πξόγξακκα, έλαο επεμεξγαζηήο παίξλεη ηα δεδνκέλα κε απηή 
ηε κνξθή, έπεηηα έλαο compiler ηξνπνπνηεί ην πεξηερόκελν γηα 
λα είλαη έηνηκν λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ην ηειεπηαίν είλαη ν 
content manager πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα πεξηερόκελα.  Μπνξεί 
λα εηζαρζνύλ εηθόλεο, κνληέια, ήρνο, εθέ θιπ. Σν θάζε 
αληηθείκελν πνπ έρεη αλαγλσξίζηκε κνξθή από ην ΥΝΑ , 
κεηαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν θάθειν έηζη  όια ηα αληηθείκελα 
είλαη δνκεκέλα  θαη εύθνια θάπνηνο λα κπνξεί λα βξεη όηη ζα 
ήζειε. πγθεθξηκέλα θάλεη πην εύθνιε ηελ επεμεξγαζία ησλ 
πεξηερνκέλσλ ώζηε απηνί πνπ ζα δεκηνπξγνύλ κηα εθαξκνγή 
λα κπνξνύλ λα ην ρεηξηζηνύλ πην εύθνια.
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Γραφικά

Έρνπκε δηάθνξα είδε γξαθηθώλ,

ρσξίδνληαη αλάινγα:

 Με πόζεο δηαζηάζεηο έρεη, είλαη ηα  2D θαη 3D.

 Αλ έρεη θίλεζε ην γξαθηθό, είλαη ην computer 

animation.

 Σνλ ρξόλν πνπ γίλεηαη ε εθηέιεζε, είλαη ηα 

ζηαηηθά γξαθηθά θαη πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ.

 
 

 

 2D γξαθηθά : Δίλαη 2 δηαζηάζεσλ, ρσξίδνληαη 

ζηα δηαλπζκαηηθά γξαθηθά θαη ζηα γξαθηθά 

ςεθίδσλ. 

 3D γξαθηθά : Δίλαη ε απεηθόληζε ελόο 

γξαθηθνύ θαη κε ηηο ηξείο δηαζηάζεηο θαη έηζη 

πεηπραίλεηαη έλα πην ξεαιηζηηθό απνηέιεζκα.

 Computer animation : Δίλαη ε δεκηνπξγία 

θηλνύκελσλ εηθόλσλ κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ.
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 ηαηηθά γξαθηθά : Δίλαη γξαθηθά ηα νπνία έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί εμαξρήο, δελ αιιάδνπλ κνξθή νύηε 

έρνπλ θάηη δηαθνξεηηθό, όζεο θνξέο θαη λα 

εθηειεζηνύλ. Πξνγξάκκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο 

είλαη : 3D Studio Max, Blender, Lightwave, Maya.

 Γξαθηθά πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ : Δίλαη γξαθηθά πνπ 

δεκηνπξγνύληαη εθείλε ηε ζηηγκή πνπ εθηεινύληαη. Γηα 

λα ζπκβεί θάηη ηέηνην ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ εληνιέο 

πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ. 

 
 

 

Εικόνες από εκπαιδευτικό 

λογισμικό
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Εκτέλεση προσομοίωσης σε ΧΝΑ 4.0

Η πιαηθόξκα πνπ δεκηνπξγήζεθε είλαη αλεπηπγκέλε ζην ΥΝΑ 3.1 αιιά 
εύθνια κπνξεί λα κεηαηξαπεί θαη λα εμνκνησζεί ζην ΥΝΑ 4.0. Σν ΥΝΑ 4.0 
έρεη δηθό ηνπ κεηαηξνπέα (converter). Πηζαλόλ κε απηή ηελ κεηαηξνπή λα 
εκθαλίζεη θάπνηα ιάζε ζηνλ θώδηθα, όπνπ θάπνηα από απηά, κπνξνύλ λα 
δηνξζσζνύλ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε κεηαηξνπή έγηλε νκαιά.

Γηα λα γίλεη ε πξνζνκνίσζε ζε 

Windows Phone κέζσ ηνπ ΥΝΑ 4.0 ζα 

πξέπεη λα έρνπκε αλνηθηό ην ΥΝΑ 

project θαη αλνίμνπκε ην Application 

Deployment.

 
 

 

Δκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν :

 
 

 

 

 

 



ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ – ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΤΜΕΩΝ 

86 
 

Έηζη ην ινγηζκηθό, κπνξεί λα ηξέμεη θαη 

ζε Windows Phone.
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Συμπεράσματα

Ο ζηόρνο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο ήηαλ λα δεκηνπξγήζσ 
έλα εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό. Η επηινγή απηή έγηλε γηα λα 
εμεηάζνπκε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ΥΝΑ ζηε δεκηνπξγία 
educational software. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ δηαπηζηώζακε 
είλαη όηη ελώ ην ΥΝΑ είλαη πνιύ ρξήζηκν ζηε δεκηνπξγία 
παηρληδηώλ, ζηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ δελ έρεη 
κεγάιε δηαθνξά ζην απνηέιεζκα κε άιια πξνγξάκκαηα θαη 
θάλεη αξθεηά πην δύζθνιε ηε δηαδηθαζία αλάπηπμήο ηνπ.

Η δεκηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ ήηαλ κηα πνιύ 
θαιή εκπεηξία δηόηη έκαζα πνιύ θαιά ηε ρξήζε ηεο γιώζζαο 
C#, όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θόξνλ ζηε δεκηνπξγία 
παηρληδηώλ. Σε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΥΝΑ, όπνπ αξγόηεξα 
ζα κπνξώ λα δεκηνπξγήζσ κηα εθαξκνγή λα ηξέρεη 
απνθιεηζηηθά ζε Windows Phones.

Γεληθόηεξα ε ηξηβή κνπ κε απηή ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ 
θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζίγνπξα κε 
σθέιεζαλ θαη αλέπηπμαλ ηηο γλώζεηο κνπ ζε έλα πνιύ θαιό 
επίπεδν.        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


