
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 

Συστημάτων

Διπλωματική εργασία

Θέμα εργασίας

«Σχεδίαση εκπαιδευτικού παιχνιδιού ως βοήθημα 
ανάπτυξης δεξιοτήτων προσανατολισμού και 

κινητικότητας από άτομα με προβλήματα όρασης»

Μπάντιος Αθανάσιος

ΑΜ: 511/ 2002036

Επιβλέπων καθηγητής: Σπυρίδων Βοσινάκης

Μέλη επιτροπής: Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Τζένη Δαρζέντα

Σύρος, Αύγουστος 2008

1



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή....................................................................................................................10

Στόχοι της εργασίας...................................................................................................10

Σύντομη περιγραφή της μεθόδου που ακολουθήθηκε............................................10

Οργάνωση της εργασίας............................................................................................11

1  Άτομα με προβλήματα όρασης - εκπαίδευση .........................................................13

1.1 Εισαγωγή στον προβληματικό χώρο..................................................................13

1.2  ορισμός του προβλήματος ................................................................................16

1.3  εκπαίδευση τυφλών και εικονικά περιβάλλοντα...............................................17

1.4 Στόχοι ενός ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού βοηθήματος Προσανατολισμού και 
Κινητικότητας..........................................................................................................18

1.5 Σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση τυφλών με την χρήση εικονικής 
πραγματικότητας και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια για τυφλούς .................................20

1.5.1 Εκπαιδευτικές εφαρμογές για τυφλούς.......................................................21

1.5.2 Ηλεκτρονικά παιχνίδια για τυφλούς...........................................................26

1.5.3 Ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια για τυφλούς.....................................33

2 εκπαίδευση τυφλών - προσανατολισμός και κινητικότητα.......................................35

2.1 Βασικές έννοιες..................................................................................................35

2.2 Εκπαίδευση της αφής.........................................................................................37

2.3 εκπαίδευση της ακοής (ηχητική εκπαίδευση)....................................................37

2.4  τεχνικές πορείας................................................................................................39

2.5  τεχνικές κίνησης στον δρόμο............................................................................40

2.6  κίνηση σε εσωτερικούς χώρους........................................................................40

2.7 κίνηση σε εξωτερικούς χώρους..........................................................................43

2.8 Διάσχιση δρόμου ...............................................................................................49

2.9 χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς ..............................................................52

3 Εκπαιδευτικά παιχνίδια.............................................................................................54

3.1 Ψηφιακά Εκπαιδευτικά παιχνίδια......................................................................54

3.1.1 Το παιχνίδι ..................................................................................................55

3.1.2  Χαρακτηριστικά του καλού ηλεκτρονικού παιχνιδιού..............................56

3.1.3  Πλεονεκτήματα των εκπαιδευτικών παιχνιδιών........................................57

3.1.4  εκπαιδευτικά παιχνίδια και άτομα με ειδικές ανάγκες...............................58

3.1.5 Εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια και συνδυασμός τους με εκπαιδευτικές 
εφαρμογές Προσανατολισμού και Κινητικότητας...............................................59

3.2 Μεθοδολογία ανάπτυξης εκπαιδευτικού παιχνιδιού..........................................61

3.2.1 Εκπαιδευτικό παιχνίδι – παρουσίαση, αρχές και οδηγίες...........................61

2



3.2.2  Η μεθοδολογία ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού κατά 
Prensky. ...............................................................................................................64

3.2.2.1 Επιλογή εκπαιδευτικής μεθόδου........................................................64

3.2.2.2 Επιλογή είδους παιχνιδιού.................................................................65

3.2.2.3 Σχεδιαστικές αποφάσεις σχετικά με τους τρόπους ενσωμάτωσης του 
εκπαιδευτικού υλικού στο παιχνίδι................................................................66

3.2.2.4 Σχεδιαστικές οδηγίες για το ενδογενές μοντέλο ενσωμάτωσης του 
εκπαιδευτικού υλικού.....................................................................................66

3.2.2.5 Η σημασία της προσεχτικής σχεδίασης γραφικών και ήχου.............67

4 Σχεδίαση εκπαιδευτικής εφαρμογής Προσανατολισμού και Κινητικότητας για 
τυφλούς........................................................................................................................68

4.1 Εκπαιδευτικό υλικό ...........................................................................................68

4.2 παιχνίδια περιπέτειας - περιγραφή και σχεδιαστικές οδηγίες............................69

4.2.1 ορισμός και γενικά χαρακτηριστικά............................................................70

4.2.2 τύποι και κατηγορίες γρίφων......................................................................72

4.2.3 Σχεδιαστικές αρχές για την σχεδίαση της ιστορίας και πλοκής ενός 
παιχνιδιού περιπέτειας..........................................................................................74

4.2.4 Σχεδιαστικές αρχές για το gameplay στα παιχνίδια περιπέτειας................76

4.3 συνδυασμός του εκπαιδευτικού υλικού και του παιχνιδιού περιπέτειας - το 
gameplay εκπαιδευτικού παιχνιδιού Προσανατολισμού και Κινητικότητας...........81

4.3.1 Γρίφοι εξωτερικής κίνησης (νοητικοί χάρτες εξωτερικών χώρων)............81

4.3.2  Γρίφοι κίνησης και νοητικής χαρτογράφησης εσωτερικών χώρων...........82

4.3.2.1  Έυρεση εισόδων και εξόδων ............................................................82

4.3.2.2  Εύρεση επίπλων και αντικειμένων....................................................83

4.3.2.3 μετακίνηση επίπλων μέσα στον χώρο ...............................................87

4.3.3  Γρίφοι που σχετίζονται με βασικές έννοιες...............................................88

4.3.4  Κίνηση σε κόμβους....................................................................................89

4.3.5 Γρίφοι με σκοπό την εκπαίδευση της ακουστικής αντίληψης....................90

4.4 Αλληλεπίδραση .................................................................................................94

4.4.1  γενικά στοιχεία του ήχου και των ηχητικών περιβαλλόντων.....................94

4.4.1.1 Ο ήχος σε συμβατικά παιχνίδια.........................................................94

4.4.1.2 Ηχητικά ηλεκτρονικά παιχνίδια.........................................................94

4.4.1.3  Ηχητικά περιβάλλοντα......................................................................97

4.4.1.4 τα είδη των ακουσμάτων ...................................................................98

4.4.1.5 Ηχητικά στοιχεία................................................................................98

4.4.1.6 Διαφορές στην προσέγγιση παιχνιδιών για τυφλούς και 
εκπαιδευτικών εφαρμογών για τυφλούς......................................................100

3



4.4.2  Ηχοποίηση και Διάδραση.........................................................................101

4.4.2.1 Ηχοποίηση 1ο μέρος - πλοήγηση.....................................................102

4.4.2.2 Ηχοποίηση 2ο μέρος - επίγνωση και αναγνώριση των αντικειμένων 
του περιβάλλοντα χώρου.............................................................................104

4.4.2.3  Ηχοποίηση 3ο μέρος - ηχοποίηση της αλληλεπίδρασης με 
αντικείμενα ..................................................................................................106

4.4.2.4 Αλληλεπίδραση 1ο μέρος - πλοήγηση.............................................108

4.4.2.5 Αλληλεπίδραση 2ο μέρος - Αλληλεπίδραση με αντικείμενα..........110

4.4.2.6 Αλληλεπίδραση 3ο μέρος - Αλληλεπίδραση με χαρακτήρες...........116

4.4.2.7 σχεδίαση του μενού..........................................................................116

4.5  Συμπεράσματα................................................................................................116

5 Η σχεδίαση ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού προσανατολισμού και Κινητικότητας – 
Μπόμπι Ροκαφέλλα....................................................................................................118

5.1 Μπόμπι Ροκαφέλλα..........................................................................................118

5.1.1  η πλοκή του παιχνιδιού............................................................................118

5.1.2  Οι Χαρακτήρες.........................................................................................123

5.2 Οι γρίφοι και οι προκλήσεις του Μπόμπι Ροκαφέλλα - πως οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες παίρνουν μορφή μέσα στο παιχνίδι.............................................124

5.2.1  Εισαγωγή: εύρεση του σπιτιού της μάγισσας..........................................125

5.2.2 Πρώτο μέρος: Η εύρεση των τριών συστατικών του ξορκιού..................126

5.2.3 Δεύτερο μέρος: οι δύο φίλοι - Αλφρέδος Παπαφρίξ και Βίκτορας 
Μπάμπαβάουερ..................................................................................................130

5.2.3.1 Αλφρέδος Παπαφρίξ........................................................................131

5.2.3.2  Βίκτορας βον Μπαμπαβάουερ........................................................137

5.2.4 Τρίτο μέρος – η θεραπεία του Φραγκίσκου Μορόουζ..............................142

5.3  η αλληλεπίδραση με την εφαρμογή................................................................148

5.3.1 Μοντελοποίηση σε δύο διαστάσεις...........................................................148

5.3.2 Περιγραφή του περιβάλλοντος χώρου......................................................148

5.3.3  Κίνηση .....................................................................................................150

5.3.4 Αλληλεπίδραση με αντικείμενα ...............................................................150

5.3.4.1 Αλληλεπίδραση κρούσης.................................................................151

5.3.4.2 Το πλήκτρο πληροφορίας................................................................153

5.3.4.3 Το πλήκτρο δράσης   .......................................................................155

5.3.5 Το inventory..............................................................................................162

5.3.6 Το μενού....................................................................................................165

5.4 Επιλογές και στοιχεία της ηχοποίησης.............................................................170

5.4.1 τεχνικές δημιουργίας ήχων και ηχητικών στοιχείων.................................170

4



5.4.2 Οι ήχοι του παιχνιδιού...............................................................................172

6 Υλοποίηση...............................................................................................................177

6.1 Βασικά στοιχεία υλοποίησης...........................................................................177

6.1.1 Ο χώρος.....................................................................................................177

6.1.2  Στοιχεία του χώρου..................................................................................177

6.1.3 Το διάγραμμα κλάσεων ............................................................................178

6.2 Αλγόριθμοι της εφαρμογής..............................................................................179

6.2.1  Αλγόριθμος κίνησης.................................................................................179

6.2.2 Αλγόριθμος στροφής.................................................................................180

6.2.3 Αλγόριθμος πλήκτρου πληροφορίας.........................................................181

6.2.4 Αλγόριθμος πλήκτρου δράσης..................................................................181

6.2.5 Αλγόριθμος αλλαγής δωματίου.................................................................185

6.3 inventory...........................................................................................................185

6.4 μενού................................................................................................................185

6.5 Είσοδος δεδομένων..........................................................................................186

6.6 Έξοδος δεδομένων ..........................................................................................189

6.7 Ηχογράφηση και δημιουργία ήχων..................................................................189

7 Αξιολόγηση.............................................................................................................190

7.1 Εκπαιδευτική συνεισφορά................................................................................190

7.2 συνεισφορά ως μέσο ψυχαγωγίας....................................................................191

7.3  το σχεδιαστικό πλαίσιο...................................................................................192

8 Συμπεράσματα........................................................................................................194

8.1  Η χρήση των εικονικών περιβαλλόντων στην εκπαίδευση.............................194

8.1.1 Προσομοίωση και απόκτηση δεξιοτήτων.................................................194

8.2 Εκπαίδευση τυφλών.........................................................................................195

8.3  Ηλεκτρονικά παιχνίδια για τυφλούς...............................................................196

8.4 Μελλοντικές Βελτιώσεις .................................................................................196

8.4.1  Διάδραση..................................................................................................196

8.4.2 Παιχνίδια με ταυτόχρονη συμμετοχή πολλών παικτών............................198

8.5 Περιορισμοί......................................................................................................198

8.6  Συμπεράσματα................................................................................................199

Αναφορές ..................................................................................................................201

Πηγές από το διαδίκτυο...........................................................................................209

Επιπρόσθετες αναφορές ..........................................................................................210

5



Παράρτημα Α...........................................................................................................211

Λίστα Πινάκων
Πίνακας 1: Βαθμός αναπηρίας.....................................................................................14

Πίνακας 2: Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία αναπηρίας...............................................14

Πίνακας 3: σχήματα εσωτερικών χώρων και δυσκολία στην κατανόησή τους [Roth, 
Petrucci, Pun,2000], [ΚΕΑΤ].......................................................................................87

Πίνακας 4: τεχνικές ηχοποίησης................................................................................107

Πίνακας 5: ενέργειες σε παιχνίδι περιπέτειας και αποτέλεσμά τους στον κόσμο του 
παιχνιδιού...................................................................................................................112

Πίνακας 6: γρίφοι εκπαίδευσης και παιχνιδιού 1ου μέρους – η τρίχα.......................127

Πίνακας 7: γρίφοι εκπαίδευσης και παιχνιδιού 1ου μέρους – το καθαρό ρούχο.......128

Πίνακας 8: γρίφοι εκπαίδευσης και παιχνιδιού 1ου μέρους – το καθαρό ρούχο.......129

Πίνακας 9: : γρίφοι εκπαίδευσης και παιχνιδιού 2ου μέρους: Αλφρέδος..................133

Πίνακας 10: γρίφοι εκπαίδευσης και παιχνιδιού 2ου μέρους: Βίκτορας...................139

Πίνακας 11: γρίφοι εκπαίδευσης και γρίφοι παιχνιδιού του τρίτου μέρους – το σκέλος 
του Φραγκίσκου.........................................................................................................145

Πίνακας 12: γρίφοι εκπαίδευσης και γρίφοι παιχνιδιού του τρίτου μέρους – το σκέλος 
του γλυκού..................................................................................................................146

Πίνακας 13: γρίφοι εκπαίδευσης και γρίφοι παιχνιδιού του τρίτου μέρους – Η 
Ελεονόρα....................................................................................................................147

Πίνακας 14: Το μενού................................................................................................165

Πίνακας 15: τα πλήκτρα συντόμευσης.......................................................................187

Λίστα Εικόνων
Εικόνα 1: To ηχητικό εικονικό περιβάλλον των [Inman et al,1999]...........................21

Εικόνα 2: η εικονική διάβαση των [Magnusson, Rassmus-Gröhn,2004]....................22

Εικόνα 3: το εικονικό δωμάτιο των [Lahav, Mioduser,2002]......................................23

Εικόνα 4: το πραγματικό δωμάτιο των [Lahav, Mioduser,2002]................................23

Εικόνα 5: ο εικονικός κόσμος του AudioDoom...........................................................24

Εικόνα 6: ο κόσμος του AudioDoom όπως τον κατασεκύασε ένας χρήστης μετά από 
την αλληλεπίδρασή του με αυτό..................................................................................24

Εικόνα 7: το VirtualAurea............................................................................................24

Εικόνα 8: το AudioMetro.............................................................................................25

Εικόνα 9: Audio Space Invaders..................................................................................27

Εικόνα 10: το εικονικό περιβάλλον του GRAB...........................................................29

Εικόνα 11: Terraformers..............................................................................................30

6



Εικόνα 12: Screenshot από ένα παιχνίδι στο blindstation............................................31

Εικόνα 13: παίζοντας το MatrixShot............................................................................32

Εικόνα 14: The Hidden Secret.....................................................................................33

Εικόνα 15: Εικόνες από το AudioChille......................................................................33

Εικόνα 16: To AudioChille..........................................................................................34

Εικόνα 17: το AudioLink.............................................................................................34

Εικόνα 18: Περιμετρική εξερεύνηση εσωτερικού χώρου............................................41

Εικόνα 19: Παράλληλη εξερεύνηση εσωτερικού χώρου.............................................42

Εικόνα 20: κίνηση σε εσωτερικό χώρο........................................................................43

Εικόνα 21: Γραφική αναπαράσταση της διαδρομής....................................................45

Εικόνα 22: χάρτης κόμβων διαδρομής εξωτερικού χώρου..........................................47

Εικόνα 23: εκτέλεση μιας διαδρομής...........................................................................49

Εικόνα 24: διάσχιση δρόμου διπλής κατεύθυνσης με νησίδα και κάθετο δρόμο διπλής 
κατεύθυνσης.................................................................................................................50

Εικόνα 25: διάσχιση δρόμου διπλής κατεύθυνσης με νησίδα και κάθετο δρόμο μονής 
κατεύθυνσης.................................................................................................................51

Εικόνα 26: διάσχιση δρόμου μονής κατεύθυνσης.......................................................52

Εικόνα 27: νοητικός χάρτης χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς.................................53

Εικόνα 28: διάγραμμα διασκέδασης/μάθησης.............................................................63

Εικόνα 29: ιδανική σχεδίαση.......................................................................................63

Εικόνα 30: νοητικός χάρτης εσωτερικού χώρου..........................................................85

Εικόνα 31: ο γρίφος με τις καμπάνες  .........................................................................89

Εικόνα 32: : γρίφος κίνησης σε κόμβους  ...................................................................90

Εικόνα 33: Οι ενέργειες που υποστηρίζει το παιχνίδι FullThrottle...........................113

Εικόνα 34: ενέργειες που υποστηρίζει το παιχνίδι Monkey Island 3........................114

Εικόνα 35: χάρτης εύρεσης του σπιτιού της μάγισσας..............................................126

Εικόνα 36: Η τοποθέτηση του καθρέφτη. Στο σχήμα φαίνεται με κίτρινο χρώμα το 
τραπέζι, με μπλε ο δαίμονας, με πράσινο ο Αλφρέδος και με κόκκινο οι αποδεκτές 
θέσεις τοποθέτησης του καθρέφτη ............................................................................136

Εικόνα 37: ο γρίφος του φρουρού..............................................................................141

Εικόνα 38: οι γρίφος δράσης του Φραγκίσκου Μορόουζ..........................................146

Εικόνα 39: ο γρίφος του γλυκού................................................................................147

Εικόνα 40: Κάθε δωμάτιο είναι ξεχωριστό ηχητικά..................................................150

Εικόνα 41: προυποθέσεις χρήσης του πλήκτρου πληροφορίας ή δράσης.................153

Εικόνα 42: περίπτωση απλής μετακίνησης επίπλου (πριν και μετά).........................159

Εικόνα 43: περίπτωση μετακίνησης επίπλου κατά ένα κουτάκι τη φορά..................160

7



Εικόνα 44: Δέντρο διαλόγων.....................................................................................162

Εικόνα 45: earcons.....................................................................................................171

Εικόνα 46: ο χώρος του παιχνιδιού και τα στοιχεία του............................................178

Εικόνα 47: το διάγραμμα κλάσεων............................................................................179

Εικόνα 48: η θέση που κινείται ο ήρωας (με σκούρο κίτρινο) και οι θέσεις που 
ελέγχονται για τοίχο ή πόρτα (με ανοιχτό κίτρινο)....................................................180

Εικόνα 49: τα πλήκτρα που χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι.....................................188

8



Ευχαριστίες

Ευχαριστώ θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Βοσινάκη για την 
συνεχή συμπαράσταση και συνεργασία, καθώς και τους καθηγητές, 
μέλη της επιτροπής κ. Κουτσαμπάση Παναγιώτη και κ. Τζένη 
Δαρζέντα. Επίσης τις Μυρτώ Λυκάκη και Ειρήνη Παλιουδάκη για την 
συμμετοχή τους στις ηχογραφήσεις, καθώς και τον Νίκο Βεριγάκη, 
χωρίς την βοήθεια του οποίου δεν θα είχε υλοποιηθεί μεγάλο μέρος 
του πρωτοτύπου. Τέλος, ευχαριστώ την οικογένεια και τους φίλους 
μου για την συμπαράσταση και υποστήριξη.

9



Εισαγωγή
Με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών τις τελευταίες 
δεκαετίες και την εφαρμογή τους σε πολλούς τομείς της ζωής, 
αρκετές προσπάθειες έχουν γίνει για την σχεδίαση εφαρμογών σε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή για τυφλούς. Οι χρήσεις τους ποικίλουν από 
ειδικά σχεδιασμένες διεπαφές ώστε να έχουν οι τυφλοί πρόσβαση 
στην ανάγνωση ιστοσελίδων και κειμένων σε υπολογιστή, μέχρι 
εκπαιδευτικό λογισμικό και παιχνίδια τα οποία χρησιμοποιούν τον 
ήχο και την αφή ως στοιχεία εισόδου και εξόδου. Ένας τομέας που 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι οι εκπαιδευτικές εφαρμογές.

Το εκπαιδευτικό λογισμικό για τυφλούς μπορεί να ταξινομηθεί 
περαιτέρω ανάλογα με το εκπαιδευτικό υλικό. Υπάρχουν εφαρμογές 
που έχουν στόχο να διδάξουν γενικότερα θέματα (όπως μαθηματικά, 
προγραμματισμό, μουσική κλπ) και άλλες που ασχολούνται με 
συγκεκριμένους γνωσιακούς τομείς των τυφλών, όπως η εκμάθηση 
του συστήματος  braille. Ένας ιδιαίτερος τομέας εκπαίδευσης είναι ο 
Προσανατολισμός και η Κινητικότητα (ΠκΚ), που ορίζεται ως η ως η 
διαδικασία εκπαίδευσης ατόμων με προβλήματα όρασης στο να 
μεγιστοποιήσουν την χρήση των εναπομεινάντων αισθήσεων ώστε 
να είναι ικανοί να κινούνται ελεύθερα στο περιβάλλον [Berner, 
Lindh, 1980]. Οι εφαρμογές αυτές συνήθως εκμεταλλεύονται τις 
δυνατότητες που προσφέρει η  Εικονική Πραγματικότητα, έχοντας 
ως στόχο την δημιουργία εικονικών περιβαλλόντων που 
προσομοιώνουν σε κάποιο βαθμό την κίνηση των τυφλών σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 

Στόχοι της εργασίας
Η παρούσα εργασία αφορά την σχεδίαση και ανάπτυξη μιας 
εκπαιδευτικής εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας βασισμένη 
στον χωρικό, τρισδιάστατο ήχο ως βοήθημα στην εκπαίδευση 
προσανατολισμού και κινητικότητας από άτομα με προβλήματα 
όρασης. Η εργασία στοχεύει: 

• στην παραγωγή ενός σχεδιαστικού πλαισίου για την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών εφαρμογών προσανατολισμού και κινητικότητας 
(design framework) 

• στην σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού 
παιχνιδιού εικονικής πραγματικότητας ως βοήθημα στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων προσανατολισμού και κινητικότητας από 
τυφλούς ανθρώπους, το οποίο βασίζεται στο αναπτυχθέν 
σχεδιαστικό πλαίσιο.

Σύντομη περιγραφή της μεθόδου που ακολουθήθηκε
Καταρχάς μελετήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία και επίσης έγιναν 
συναντήσεις και συζητήσεις με επαγγελματίες εκπαιδευτές 
προσανατολισμού και κινητικότητας, με σκοπό να συλλεχθούν 
πληροφορίες για τη δομή και την φύση των προγραμμάτων 
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εκπαίδευσης, των ελλείψεων τους καθώς και των τομέων που 
χρειάζονται βοήθεια και ενίσχυση. Έπειτα επιλέχθηκαν κάποιοι τομείς 
εκπαίδευσης οι οποίοι μπορούν να μοντελοποιηθούν σε μια 
εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας χωρίς να τροποποιηθούν τα 
σημαντικά στοιχεία της άσκησης. Στη συνέχεια ακολουθήθηκε η 
μεθοδολογία ανάπτυξης εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών που 
εισήγαγε ο Marc Prensky (Prensky, 2001).

Μέσα από την μεθοδολογία αυτή αναπτύχθηκε ένα σχεδιαστικό 
πλαίσιο με συγκεκριμένες αρχές και οδηγίες, το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθούν αντίστοιχα εκπαιδευτικά 
παιχνίδια προσανατολισμού και κινητικότητας. Στην συνέχεια αυτό 
το πλαίσιο χρησιμοποιήθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο 
πλέον παιχνίδι, δίνοντας μορφή στις γενικές κατευθυντήριες 
γραμμές του σχεδιαστικού πλαισίου. Περιγράφεται ο σχεδιασμός του 
παιχνιδιού και ολόκληρο το παιχνίδι σε έντυπη μορφή. Επίσης 
υλοποιήθηκε πλήρως λειτουργικό πρωτότυπο (το πρώτο μέρος του 
παιχνιδιού) με στόχο την μελλοντική αξιολόγησή του από τυφλούς 
χρήστες με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την 
αποδοτικότητα του ως βοήθημα άσκηση.

Οργάνωση της εργασίας
Η εργασία είναι οργανωμένη ως εξής: 

• στο κεφάλαιο 1  παρουσιάζεται η αναπηρία της απώλειας της 
όρασης καθώς και τα προβλήματα που συναντώνται στην 
εκπαίδευση των τυφλών και γίνεται αναφορά στην υπάρχουσα 
βιβλιογραφία και τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι 
στιγμής στον τομέα της εκπαίδευσης τυφλών με την χρήση 
ηλεκτρονικού υπολογιστή.

• Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται αναλυτικά οι τομείς και οι 
δραστηριότητες που απαρτίζουν ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα προσανατολισμού και κινητικότητας

• Το κεφάλαιο 3 παρουσιάζει τα εκπαιδευτικά παιχνίδια εν γένει 
και τις γενικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός 
εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού, καθώς και τη 
μεθοδολογία που ακολουθείται. 

• Στο κεφάλαιο 4 περιγράφεται η μεθοδολογία σχεδίασης και 
ανάπτυξης εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού 
προσανατολισμού και κινητικότητας για τυφλούς, μελετώντας 
σε ξεχωριστά υποκεφάλαια 

i. το εκπαιδευτικό υλικό

ii. το είδος και τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού 

iii. το gameplay ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού ΠκΚ

iv. την αλληλεπίδραση με τον χρήστη. 
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Το κεφάλαιο αυτό καταλήγει στην περιγραφή ενός 
σχεδιαστικού πλαισίου (design framework) για ανάπτυξη 
εφαρμογών για εκπαίδευση ΠκΚ.

• Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η εφαρμογή που αναπτύχθηκε 
επάνω στο σχεδιαστικό πλαίσιο του κεφαλαίου 4. 

Στο υποκεφάλαιο 5.1 δίνεται μια συνοπτική περιγραφή της 
ιστορίας, των χαρακτήρων και της πλοκής του παιχνιδιού. Στα 
υπόλοιπα υποκεφάλαια υπάρχει μια αντιστοιχία με αυτά του 
κεφαλαίου 4 και πρόκειται ουσιαστικά για την υλοποίηση 
πλέον των αρχών που αυτά δίνουν σε ένα συγκεκριμένο 
παιχνίδι. Έτσι στο υποκεφάλαιο 5.2 παρουσιάζονται οι 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες και η μορφή που έχουν στο 
παιχνίδι ενώ στο 5.3 η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.    

• Στο κεφάλαιο 6 υπάρχει μια σύντομη περιγραφή των τεχνικών 
που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του πρωτοτύπου, 
καλύπτοντας τόσο τις περιοχές της ηχογράφησης και συλλογής 
ήχων όσο και τον προγραμματισμό, δίνοντας έμφαση στους 
χαρακτηριστικούς αλγόριθμους που υλοποιήθηκαν για το 
παιχνίδι

• Στο κεφάλαιο 7 συζητείται η αξιολόγηση της εργασίας, η 
συνεισφορά της στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των τυφλών και 
στην έρευνα και ανάπτυξη παρόμοιων εφαρμογών 

• Στο κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της 
εργασίας, η επίδραση της, τα πλεονεκτήματα, οι περιορισμοί 
και οι δυνατότητες επαύξησης της.

12



1  Άτομα με προβλήματα όρασης - 

εκπαίδευση 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η αναπηρία της απώλειας της 
όρασης καθώς και τα προβλήματα που συναντώνται στην εκπαίδευση 
των τυφλών. Επίσης γίνεται αναφορά στην υπάρχουσα βιβλιογραφία 
και τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής στον τομέα της 
εκπαίδευσης τυφλών με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τέλος 
παρουσιάζονται αναλυτικά οι τομείς και οι δραστηριότητες που 
απαρτίζουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσανατολισμού και 
κινητικότητας, όπως αυτό χρησιμοποιείται σήμερα στις δύο 
μοναδικές σχολές εκπαίδευσης τυφλών στην Ελλάδα: το Κέντρο 
Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) στην Αθήνα [1] και 
την Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης [2].

1.1 Εισαγωγή στον προβληματικό χώρο

Η τύφλωση είναι μία από τις σοβαρότερες μορφές αναπηρίας. 
Διακρίνονται τρεις κύριοι τύποι προβλημάτων όρασης: η τύφλωση, η 
μειωμένη όραση και η αχρωματοψία. 

Η τύφλωση συνήθως ορίζεται ως η "έλλειψη όρασης, μη διορθώσιμη 
με φακούς" [W1]. Οι τυφλοί άνθρωποι δεν βασίζονται στην όρασή 
τους για την καθημερινή τους διαβίωση παρά στις εναπομείναντες 
αισθήσεις και κυρίως στην ακοή και αφή. [igda, 2004]. 

Η μειωμένη όραση σχετίζεται με την τύφλωση. Ένα άτομο με 
μειωμένη όραση μπορεί να διακρίνει το φως, ίσως να εντοπίσει 
κάποια κίνηση, αλλά αυτά που μπορεί να δει είναι πολύ 
περιορισμένα. Ένας πιο λεπτομερής ορισμός της μειωμένης όρασης 
είναι:

• οπτική οξύτητα 20/70 ή μικρότερη στο καλύτερο από τα δύο μάτια 
ή 

• οπτικό πεδίο 20° (είκοσι μοιρών) ή μικρότερο  

Παρόλα αυτά ένας πιο πρακτικός ορισμός της μειωμένης όρασης 
είναι «οποιαδήποτε απώλεια όρασης επηρεάζει αρνητικά την επίδοση 
σε καθημερινές δραστηριότητες» [W2]. 

Ένας παρεμφερής όρος είναι οι "νομικά τυφλοί" (“legally blind”).  Η 
τύφλωση αυτή ορίζεται ως

• οπτική οξύτητα 20/200 ή μικρότερη στο καλύτερο από τα δύο 
μάτια ή  
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• οπτικό πεδίο 20° (είκοσι μοιρών) ή μικρότερο [W2]. 

Υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα στατιστικά από μια πληθώρα πηγών για 
τον αριθμό των ατόμων με αναπηρίες. Διακρίνονται τα παρακάτω 
στατιστικά στοιχεία για άτομα άνω των 15 ετών στις ΗΠΑ (από το 
την βάση δεδομένων του US Census Bureau, [W3]).
Πίνακας 1: Βαθμός αναπηρίας

Κατηγορία Αριθμός Ποσοστό

καμία αναπηρία 160.124.000 77.0 

Σοβαρή αναπηρία 30.714.000 14.8 

ελαφριά αναπηρία 17.221.000 8.2 

Συνολικός 
πληθυσμός           

208.059.000 100.0

Το 77% των ανθρώπων θεώρησαν τον εαυτό τους μη ανάπηρο. Αυτό 
σημαίνει ότι το υπόλοιπο 33% (δηλαδή 48.000.000 άτομα) στις 
Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν τον εαυτό τους ανάπηρο. 

Ακολουθούν αναλυτικά τα στατιστικά της προηγούμενης έρευνας 
σχετικά με τους τύπους της κάθε αναπηρίας.
Πίνακας 2: Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία αναπηρίας

είδος αναπηρίας αριθμός ποσοστό

τύφλωση - σοβαρή 1.768.000 0.8 

τύφλωση - ελαφριά 5.904.000 2.8

κώφωση - σοβαρή 832.000 0.4

κώφωση - ελαφριά 7.134.000 3.4

κινητική 
δυσλειτουργία - 
σοβαρή         

14.698.000 7.1

κινητική 
δυσλειτουργία – 
ελαφριά

10.441.000 5.0

δυσκολία μάθησης 3.451.000 1.7 
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Άλλες διανοητικές 
αναπηρίες (νοητική 
υστέρηση, σύνδρομο 
down κλπ.)

6.657.000 3.2

άλλες αναπηρίες 
(απώλεια 
φωνής/ομιλίας)

2.270.000 1.1

Σύνολο 53.155.000  

Το συνολικό ποσοστό είναι μεγαλύτερο από το 100%, καθώς αρκετοί 
άνθρωποι ανήκουν σε παραπάνω από μία κατηγορίες λόγω του ότι 
έχουν άνω των μία αναπηρίες.

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, οι τυφλοί αποτελούν το 36% 
των ατόμων με αναπηρία.  

Υπάρχουν και άλλες μελέτες, εκτός από τις προαναφερθείσες, για το 
ποσοστό των ανάπηρων ατόμων [W4]. Σύμφωνα με αυτές φαίνεται 
ότι περίπου το 10% με 20% του πληθυσμού μιας χώρας μπορούν να 
θεωρηθούν ανάπηροι. Πληροφορίες από τον οργανισμό W3W [W5] 
επιβεβαιώνουν αυτό το συμπέρασμα. Για παράδειγμα στην Σουηδία, 
το 10% του συνολικού πληθυσμού (που ανέρχεται στα 9 
εκατομμύρια) πάσχουν από κάποια μορφή αναπηρίας. [W6]

Οι τυφλοί είναι μια κοινωνική ομάδα αποκλεισμένη από πολλούς 
τομείς της ζωής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν συνεχώς δυσκολίες και 
εμπόδια. Η τύφλωση είναι μία από τις σοβαρότερες μορφές 
αναπηρίας και καθιστά τον παθόντα εξαρτώμενο από άλλα πρόσωπα 
σε αρκετούς τομείς της ζωής του, όπως η καθημερινή διαβίωση και η 
κινητικότητα. Παρόλα αυτά διακρίνονται διάφορες περιπτώσεις και 
κατηγοριοποιήσεις: εάν η τύφλωση είναι πλήρης ή μερική, εάν είναι 
εκ γενετής ή εάν παρουσιάστηκε αργότερα στην πορεία της ζωής του 
ατόμου, τύφλωση σε συνδυασμό και με άλλες αναπηρίες (νοητική 
δυσλειτουργία, απώλεια ακοής και ομιλίας κλπ). Κάθε ένας από τους 
ανθρώπους αυτούς είναι μια ξεχωριστή περίπτωση με διαφορετικές 
ανάγκες και ιδιαιτερότητες.

Από την στιγμή που υπάρχει τύφλωση, είτε μερική ή ολική είτε εκ 
γενετής ή αποκτηθείσα, το άτομο πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα 
ώστε να μπορεί να διαβιώνει στις υπάρχουσες συνθήκες ζωής. Η 
παρεχόμενη εκπαίδευση από τις αντίστοιχες σχολές καλύπτει ένα 
μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων και γνώσεων: κοινωνικές δεξιότητες 
(σωστός τρόπος επαφής με τον κόσμο με σκοπό την παροχή 
βοήθειας στον τυφλό, καλοί τρόποι συμπεριφοράς, τεχνικές 
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φαγητού), γενικές γνώσεις (χρήση τηλεφώνου και καρτοτηλεφώνου, 
χρήση ρολογιών, δεξιότητα υπογραφής, εξοικείωση με το εθνικό 
νόμισμα), προσωπική υγιεινή, ένδυση, νοικοκυριό, ανάγνωση με το 
σύστημα braiile κλπ. Μία από τις σημαντικότερες αυτές μορφές 
εκπαίδευσης είναι ο Προσανατολισμός και η Κινητικότητα. [W7]

Ως προσανατολισμός και κινητικότητα ορίζεται το σύνολο εκείνο των 
δεξιοτήτων και γνώσεων που καθιστούν ένα τυφλό άτομο ικανό να 
κινηθεί ελεύθερα στο περιβάλλον χωρίς την χρήση οδηγού ή κάποιας 
άλλης βοήθειας [1]. Το σύνολο αυτό περιλαμβάνει ένα μεγάλο 
φάσμα δραστηριοτήτων με πολλαπλούς στόχους και εφαρμογές: 
κίνηση σε εξωτερικούς χώρους, κίνηση σε εσωτερικούς χώρους, 
χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς,  κλπ.

Στον τομέα του προσανατολισμού και της κινητικότητας έγκειται μια 
από τις πιο δύσκολες πτυχές της εκπαίδευσης. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι ένας μικρός αριθμός τυφλών παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά, 
και ακόμη λιγότεροι φτάνουν στο σημείο να κινούνται ελεύθερα. 
[1], [2]. Σύμφωνα με σχετική έρευνα, οι περισσότεροι τυφλοί 
βασίζονται σε άλλους για βοήθεια [Sánchez, Flores, 2004b], 
([Foulke, 1971] αναφέρεται από τους [Lahav, Mioduser, 2000]). 
Περισσότερο από το 30% των τυφλών δεν κινείται καθόλου σε 
εξωτερικούς χώρους ανεξάρτητα ([Clark-Carter Heyes & Howarth, 
1986] αναφέρεται από τους [Lahav, Mioduser, 2000]).  Παρόλα 
αυτά, η πείρα των εκπαιδευτών κινητικότητας δείχνει πως είναι 
απόλυτα εφικτό ένα τυφλό άτομο να γίνει ανεξάρτητο κινητικά και 
σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Καθώς δεν πρόκειται για 
θεωρητικές γνώσεις αλλά κυρίως για απόκτηση δεξιοτήτων, ο 
προσωπικός παράγοντας έχει πολύ μεγάλη σημασία στον χρόνο που 
χρειάζεται να δαπανηθεί για να υπάρξει πρόοδος καθώς και στο 
τελικό αποτέλεσμα των προσπαθειών [1], [2].

1.2  ορισμός του προβλήματος 

Όπως και κάθε άλλη μορφή δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ο 
προσανατολισμός και η κινητικότητα αποκτώνται με την επίμονη 
άσκηση και την συνεχή προσπάθεια. Όπως αναφέρθηκε 
προηγουμένως, το άτομο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Με τον όρο 
άτομο αναφέρονται όχι μόνο τα ιδιαίτερα σωματικά και ψυχικά 
χαρακτηριστικά του εκάστοτε ασκούμενου, αλλά και η ηλικία, του, η 
ηλικία της τύφλωσης, ο βαθμός τύφλωσης και οι συνθήκες κάτω από 
τις οποίες αυτή έγινε, η προηγούμενη εμπειρία του κλπ. Αν και κάθε 
περίπτωση είναι διαφορετική, γεγονός παραμένει πως όσο 
περισσότερο εξασκώνται οι δεξιότητες αυτές και όσο περισσότερος 
χρόνος δαπανάται στην μελέτη και εξάσκησή τους, τόσο καλύτερα 
τις κατακτά ο μαθητής και τόσο περισσότερο εμπλουτίζεται η βάση 
εμπειρίας του. 

Υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα που σχετίζονται με αυτόν τον 
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τύπο εκπαίδευσης. Καταρχάς εμπεριέχει έναν υψηλό βαθμό ρίσκου 
και κινδύνου [Inman et al,1999], [Žikovský et al, 2000]. Η κίνηση 
ενός ανεκπαίδευτου τυφλού (όπως και του εκπαιδευμένου, απλά σε 
μικρότερο βαθμό) είναι μια επικίνδυνη προσπάθεια, με πολλά 
εμπόδια και πιθανότητες τραυματισμού. Έτσι καθίσταται δύσκολη η 
εξάσκηση ενός τυφλού σε χώρους και χρόνους της αρεσκείας του, 
ανεξάρτητα από τα μαθήματα Προσανατολισμού και Κινητικότητας. 
Άμεση συνέπεια της επικινδυνότητας είναι ότι αυτού του είδους η 
εξάσκηση απαιτεί έναν έμπειρο επιβλέποντα, στην προσοχή και 
βοήθεια του οποίου στηρίζεται η σωματική ακεραιότητα του 
ασκούμενου [Inman et al, 1999], [Žikovský et al, 2000].

Τα δύο προαναφερθέντα εμπόδια περιορίζουν τις ώρες εξάσκησης σε 
αυτές που προβλέπει το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τουλάχιστον μέχρι 
αυτό να ολοκληρωθεί, αποδυναμώνοντας έτσι τον σημαντικότερο 
παράγοντα στην απόκτηση δεξιοτήτων: τις ώρες εξάσκησης που 
δαπανώνται επάνω στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ασκήσεις. 
[Prensky, 2001].

Σε αυτές τις περιπτώσεις κρίνεται μέγιστης σημασίας η ύπαρξη 
βοηθημάτων τα οποία θα συμπληρώσουν το κενό που δημιουργείται 
από την ιδιαίτερη φύση της εκπαίδευσης. Ένα τέτοιο βοήθημα σε 
ηλεκτρονική μορφή παρουσιάζεται στα πλαίσια αυτής της εργασίας.

1.3  εκπαίδευση τυφλών και εικονικά περιβάλλοντα

Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη εφαρμογής η οποία 
προορίζεται να λειτουργήσει ως εκπαιδευτική προσομοίωση των 
διαδικασιών στις οποίες παίρνουν μέρος οι τυφλοί στα μαθήματα 
προσανατολισμού και κινητικότητας. Το λογισμικό δεν έχει σκοπό να 
αντικαταστήσει την παραδοσιακή εκπαίδευση παρά να την βοηθήσει 
και να την επαυξήσει, προσφέροντας προτερήματα και λειτουργίες 
που θα ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθούν στην πραγματική 
εκπαίδευση.

Η προσομοίωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε εικονικά 
περιβάλλοντα προσφέρει κάποια στοιχεία που την καθιστά ιδιαίτερο 
βοήθημα. Η πιο σημαντική από αυτές είναι ότι μπορούν να 
προσομοιωθούν καταστάσεις οι οποίες έχουν μεγάλο βαθμό 
επικινδυνότητας και δεν δύναται να πραγματοποιηθούν με 
διαφορετικό τρόπο, ή για να συμβεί αυτό ο εκπαιδευόμενος πρέπει 
να βρίσκεται ήδη σε αρκετά υψηλό επίπεδο, χωρίς πάλι να 
αποφεύγεται η επίβλεψη ενός υπεύθυνου και η παντελής αποφυγή 
ρίσκου τραυματισμού. Τέτοιες περιπτώσεις στον προσανατολισμό και 
την κινητικότητα είναι η διάσχιση δρόμων και διαβάσεων, η 
περιπλάνηση και εξερεύνηση άγνωστων χώρων οι οποίοι 
εγκυμονούν κινδύνους, κοκ. Μέσω της ασφαλούς προσομοίωσης σε 
ένα εικονικό περιβάλλον, οι δύσκολες αυτές καταστάσεις μπορούν να 
εξασκηθούν αποφεύγοντας τον κίνδυνο που εγκυμονούν οι 
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αντίστοιχες πραγματικές συνθήκες.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι με την χρήση μιας 
εφαρμογής στον προσωπικό υπολογιστή για προσομοίωση και 
βοήθημα, ο ασκούμενος μπορεί να εξασκηθεί μόνος του αρκετές 
επιπλέον ώρες χωρίς να χρειάζεται την επίβλεψη και προσοχή 
κάποιου ειδικού. Στα αρχικά στάδια, η κινητικότητα ενός τυφλού 
είναι ένα δύσκολο εγχείρημα: οι περισσότερες τεχνικές και ασκήσεις 
που διδάσκονται δεν χρησιμοποιούνται απευθείας. Αντιθέτως, πρέπει 
να υπάρξει ένα διάστημα στο οποίο ο εκπαιδευόμενος κινείται και 
δοκιμάζει τεχνικές μόνο υπό την καθοδήγηση ενός έμπειρου 
επιβλέποντα, προς αποφυγή λαθών και τραυματισμών [1], [2]. Αυτό 
μειώνει αρκετά τον συνολικό χρόνο που δαπανάται σε προπόνηση. Η 
εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα για να προστεθούν 
αρκετές ακόμη ώρες προπόνησης, στους τομείς της άσκησης που 
μπορούν να μοντελοποιηθούν χωρίς μεγάλες διαφορές και απώλειες 
στο εικονικό περιβάλλον σε σχέση με το πραγματικό.

1.4 Στόχοι ενός ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού 
βοηθήματος Προσανατολισμού και Κινητικότητας

Αν και στόχος της εργασίας είναι να αναπτυχθεί μια εφαρμογή που 
παίζεται κατά μόνας, δεν αποκλείεται η χρήση της με κάποιον 
εκπαιδευτή ή μέσα σε μία αίθουσα διδασκαλίας. Σχετική έρευνα 
[Virvou, 2002] έχει δείξει ότι η ιδέα ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού 
μέσα στην τάξη ενθουσιάζει τα παιδιά. 

Ένα σημαντικό στοιχείο που αξίζει να τονιστεί είναι ότι, καθώς η 
εφαρμογή πρόκειται για ένα παιχνίδι περιπέτειας στο οποίο το 
εκπαιδευτικό υλικό και οι δραστηριότητες αναπτύσσονται και 
εξασκούνται χωρίς την άμεση συνειδητοποίηση τους από τον 
χρήστη, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να κρατηθεί το ενδιαφέρον 
των εκπαιδευόμενων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ένα 
σύνηθες φαινόμενο που παρατηρείται είναι ότι οι τυφλοί δεν 
καταφέρνουν να διδαχθούν τεχνικές κινητικότητας και 
προσανατολισμού και να ολοκληρώσουν τον κύκλο εκπαίδευσης 
καθώς χάνουν το ενδιαφέρον τους και την εστίασή τους. Αυτό 
συμβαίνει ιδιαίτερα στα παιδιά και γενικότερα στις μικρότερες 
ηλικίες, καθώς και σε άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση και μικρό 
βαθμό εμπιστοσύνης στον εαυτό τους [1], [2]. Η εφαρμογή, λόγω 
της φύσης της και της κατηγορίας στην οποία ανήκει (εκπαιδευτικό 
παιχνίδι) καθώς και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της (το βάρος 
γέρνει προς το παιχνίδι, προσεγμένη ιστορία κλπ), στοχεύει στο να 
τραβήξει την προσοχή των παιδιών και να τους δώσει ένα έναυσμα 
να ασχοληθούν με την εκπαίδευση κινητικότητας, ή και να εντείνουν 
και συμπληρώσουν την εκπαίδευση που ήδη έχουν με έναν ωφέλιμο 
και ταυτόχρονα διασκεδαστικό τρόπο.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για τα τυφλά παιδιά. Στον τομέα 
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αυτόν και την αλληλεπίδρασή τους με τον υπολογιστή, υπάρχουν 
δύο κύρια προβλήματα: το πρώτο είναι ότι τα τυφλά παιδιά, λόγω 
της ιδιαίτερης αναπηρίας τους συχνά δεν έχουν αρκετές εμπειρίες 
(ως εμπειρίες αναφέρονται οι γνώσεις και δραστηριότητες 
οποιασδήποτε μορφής, όχι μόνο των ηλεκτρονικών υπολογιστών). 
Τα περισσότερα είναι κοινωνικά αποκλεισμένα, και περνούν το 
μεγαλύτερο χρόνο τους μέσα στο σπίτι χωρίς μεγάλη επαφή με τον 
έξω κόσμο. [1], [2]. Ο υπολογιστής είναι για αυτά δυσπρόσιτος 
λόγω των ιδιαίτερων τεχνικών αλληλεπίδρασης που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για να υπάρξει διάδραση μεταξύ του υπολογιστή 
και ενός τυφλού ανθρώπου. Μέρος των εμπειριών που θα αποκομίσει 
ένα παιδί που γεννήθηκε στην κοινωνία της πληροφορίας είναι και η 
διάδραση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, και ιδιαίτερα με τα 
ηλεκτρονικά ψυχαγωγικά παιχνίδια. Καθώς η πλειονότητα των 
εφαρμογών (παιχνιδιών και άλλων) στηρίζεται σε γραφικά 
περιβάλλοντα διεπαφής που προϋποθέτουν την όραση, τα παιδιά 
αυτά βρίσκονται αποκλεισμένα από έναν μεγάλο τομέα της 
ψυχαγωγίας και ταυτόχρονα από μια ολόκληρη κοινωνική 
ενασχόληση στην οποία εμπλέκεται σχεδόν κάθε παιδί. Ένας 
παράπλευρος στόχος της εφαρμογής λοιπόν είναι να λειτουργήσει ως 
ψυχαγωγικό παιχνίδι και να αποτελέσει μια ευχάριστη ενασχόληση 
ηλεκτρονικής ψυχαγωγίας για τυφλά παιδιά, κάτι που προσδοκάται 
να φέρει μεγαλύτερη εξοικείωση και να προσελκύσει το ενδιαφέρον 
των τυφλών για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τις δυνατότητες 
του.

Άμεση συνέπεια του προαναφερθέντος είναι η απομάκρυνση των 
τυφλών από την αλληλεπίδραση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι 
τελευταίοι έχουν γίνει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της ιδιωτικής, 
κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής των περισσοτέρων σύγχρονων 
ανθρώπων. Η έλλειψη διεπαφών σχεδιασμένων ειδικά για τυφλούς, 
αλλά και προγραμμάτων και εφαρμογών που θα τους προσφέρουν 
και τις αντίστοιχες εμπειρίες στην χρήση και αλληλεπίδραση με 
υπολογιστή συντελούν στον αποκλεισμό τους από τον ψηφιακό 
κόσμο και κατά συνέπεια από όλες τις επαγγελματικές και κοινωνικές 
δραστηριότητες που πηγάζουν από αυτόν.

Το δεύτερο προβληματικό σημείο είναι η έλλειψη ηλεκτρονικών 
εκπαιδευτικών βοηθημάτων προσανατολισμού και κινητικότητας για 
τυφλά παιδιά. Κάθε περίπτωση μαθητείας στον προσανατολισμό και 
την κινητικότητα διαφέρει, και εξαρτάται από μια πλειάδα 
παραγόντων. Ένας από τους βασικότερους είναι η ηλικία της 
τύφλωσης καθώς και οι εμπειρίες που είχαν  προσκομιστεί από τον 
μαθητή πριν από αυτήν. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην προσέγγιση 
και ανάπτυξη δεξιοτήτων από κάποιον ο οποίος τυφλώθηκε σε μια 
δεδομένη χρονική στιγμή της ζωής του σε σχέση με κάποιον ο 
οποίος γεννήθηκε σε αυτήν την κατάσταση. Σε γενικές γραμμές τα 
τυφλά παιδιά (είτε εκ γενετής είτε με τύφλωση σε αρκετά μικρή 
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ηλικία) χρειάζονται περισσότερα βοηθήματα για να αναπτύξουν 
σωστές κινητικές δεξιότητες. [1], [2]. Οποιοδήποτε βοήθημα αυξάνει 
την βάση εμπειρίας τους και τους προσφέρει την ευκαιρία να 
αναπτύξουν ένα κομμάτι της συνολικής εκπαίδευσης τους θεωρείται 
εξαιρετικής σημασίας και προτείνεται από τους εκπαιδευτές 
κινητικότητας. Η εφαρμογή έχει στόχο να αποτελέσει ένα τέτοιο 
βοήθημα για τυφλά παιδιά.   

1.5 Σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση 
τυφλών με την χρήση εικονικής πραγματικότητας 
και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια για τυφλούς 

Υπάρχουν αρκετοί συγγενεύοντες αλλά ταυτόχρονα διακριτοί τομείς 
οι οποίοι σχετίζονται με μια εκπαιδευτική εφαρμογή για τυφλούς. Οι 
κυριότερες εκ αυτών στις οποίες γίνεται αναφορά εδώ είναι οι 
εκπαιδευτικές εφαρμογές για τυφλούς και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 
για τυφλούς. 

Αν και οι κατηγορίες αυτές παρουσιάζουν επικαλύψεις και πολλές 
φορές δανείζονται και ανταλλάσσουν τεχνικές και μεθοδολογίες 
(όπως τεχνικές εισόδου και εξόδου δεδομένων καθώς και διεπαφές 
χρήστη), υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που τις διαφοροποιούν 
μεταξύ τους.

Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές για τυφλούς ανήκουν στον χώρο του 
εκπαιδευτικού λογισμικού. Στόχος τους είναι η ανάπτυξη 
συγκεκριμένων δεξιοτήτων και δεν εμπεριέχουν την έννοια της 
διασκέδασης ή της ψυχαγωγίας. Αντίθετα στα ηλεκτρονικά παιχνίδια 
για τυφλούς δεν υπάρχει καμία εκπαιδευτική διαδικασία, και στόχος 
είναι αποκλειστικά η ψυχαγωγία των συμμετεχόντων. Η παραπάνω 
κατηγορία ανήκει στον χώρο της ηλεκτρονικής διασκέδασης και των 
παιχνιδιών σε υπολογιστή. Τα εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια 
για τυφλούς βρίσκονται κάπου στην μέση. Στην ουσία πρόκειται για 
εκπαιδευτικά βοηθήματα, τα οποία όμως χρησιμοποιούν στοιχεία από 
τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ώστε να τραβήξουν το ενδιαφέρον των 
ασκούμενων και να κάνουν την διαδικασία της μάθησης πιο 
διασκεδαστική. 
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1.5.1Εκπαιδευτικές εφαρμογές για τυφλούς

Εικόνα 1: To ηχητικό εικονικό περιβάλλον των [Inman et al,1999]

Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές για τυφλούς μπορούν να ταξινομηθούν 
σε δύο ομάδες. Η πρώτη αποτελείται από λογισμικό που έχει ως 
στόχο να διδάξει ένα συγκεκριμένο θέμα (πχ. μαθηματικά, 
προγραμματισμό κλπ) και το οποίο θα μπορούσε να προορίζεται και 
για άτομα με φυσιολογική όραση. Η διαδικασία σχεδίασης σε αυτήν 
την περίπτωση αναφέρεται κυρίως στον τρόπο παρουσίασης των 
δεδομένων έτσι ώστε να γίνονται εύκολα αντιληπτά από έναν τυφλό 
(κάτι που μπορεί να αποβεί εξαιρετικά δύσκολο, όπως στην 
περίπτωση του [Stevens, 1994] ο οποίος παρουσίασε ένα σύστημα 
ανάγνωσης και εκμάθησης αλγεβρικών εξισώσεων για τυφλούς.) Η 
δεύτερη ομάδα αποτελείται από εφαρμογές που έχουν σκοπό να 
εκπαιδεύσουν τους τυφλούς σε ένα συγκεκριμένο πεδίο που αφορά 
την δική τους εκπαίδευση, σε θέματα όπως ο προσανατολισμός και η 
κινητικότητα, η εκμάθηση της ρυμοτομίας μιας πόλης ή το σύστημα 
Braille. Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες από αυτές τις εφαρμογές 
και από τις δύο ομάδες.

Οι [P. Žikovský et al, 2000] σχεδίασαν ένα εικονικό περιβάλλον 
βασισμένο στον τρισδιάστατο ήχο για την ηχητική εκπαίδευση των 
τυφλών. Το σύστημα παρείχε εκπαίδευση σε απλά (εύρεση σημείου 
στον 2-στατο χώρο, αναγνώριση της ταχύτητας κινούμενου 
αντικειμένου) και σύνθετα (διάσχιση δρόμου, περιήγηση σε εικονική 
σκηνή με την χρήση σόναρ) προβλήματα. Οι [Inman et al,1999] 
κατασκεύασαν ένα εικονικό περιβάλλον με χωρικό τρισδιάστατο ήχο 
για εκπαίδευση προσανατολισμού και κινητικότητας για τυφλούς. Το 
σύστημα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της ηχητικής αντίληψης και 
προσφέρει τέσσερις τομείς εκπαίδευσης: εύρεση ηχητικής πηγής 
στον χώρο, ηχητικά συμβάντα μοντελοποιημένα με βάση πραγματικά 
περιβάλλοντα (διάσχιση δρόμου), ηχητικά περιβάλλοντα 
προσαρμοσμένα στις ικανότητες του χρήστη και καθοδηγούμενες 
ασκήσεις προσανατολισμού και κινητικότητας. 

Οι [Magnusson et al, 2003] σχεδίασαν μια εικονική εφαρμογή που 
προσφέρει διαφόρων ειδών δοκιμασίες για την εκπαίδευση 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών από τυφλούς, όπως διάσχιση 
δρόμου, αναγνώριση αντικειμένου (με την χρήση αφής κλπ) σε ένα 
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εικονικό περιβάλλον. Οι ίδιοι ένα χρόνο αργότερα [Magnusson, 
Rassmus-Gröhn,2004] κατασκεύασαν ένα εικονικό περιβάλλον που 
περιείχε το μοντέλο μιας πραγματικής διάβασης. Ο χρήστης 
περιηγείται στο περιβάλλον και είχε τόσο ακουστική όσο και απτική 
ανάδραση.  

Εικόνα 2: η εικονική διάβαση των [Magnusson, Rassmus-Gröhn,2004]

Στόχος ήταν να περάσει επιτυχημένα την διάβαση χωρίς να τον 
χτυπήσει κάποιο διερχόμενο όχημα. Οι ίδιοι εξέτασαν την εφαρμογή 
με ένα δείγμα τυφλών, και έπειτα τους έβαλαν να διασχίσουν την 
πραγματική διάβαση. Παρατήρησαν ότι όσοι τα κατάφεραν στην 
εικονική εφαρμογή τα κατάφεραν χωρίς βοήθεια και στην 
πραγματικότητα.

Οι [Lahav, Mioduser, 2000] σχεδίασαν ένα εικονικό περιβάλλον για 
την εκπαίδευση στην νοητική αναπαράσταση και χαρτογράφηση 
εσωτερικών χώρων. Πρόκειται για ένα εικονικό δωμάτιο που 
χρησιμοποιεί τρισδιάστατους ήχους. Ο χρήστης περιηγείται μέσα σε 
αυτό και λαμβάνει ηχητική ανάδραση. Οι [Lahav, Mioduser,2000] 
εξέτασαν τις επιπτώσεις του λογισμικού τους σε ένα δείγμα τυφλών, 
με σκοπό να δούνε εάν οι δεξιότητες που αναπτύσσονται στην 
εικονική εφαρμογή είναι μεταφέρσιμες και στον πραγματικό κόσμο. 
Έτσι κατασκεύασαν ένα δωμάτιο με διαστάσεις, σχήμα και επίπλωση 
όμοια με του εικονικού. Διαπίστωσαν ότι οι τυφλοί κινούνταν με 
μεγάλη άνεση και ευχέρεια στο δωμάτιο και εκπλήρωσαν όλες τις 
προκλήσεις που τους ανατέθηκαν. Η έρευνα συνεχίστηκε με ένα 
πολύ μεγαλύτερο δείγμα τυφλών [Lahav, Mioduser, 2004] με 
αντίστοιχα αποτελέσματα.
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Εικόνα 3: το εικονικό δωμάτιο των [Lahav, Mioduser,2002]

Εικόνα 4: το πραγματικό δωμάτιο των [Lahav, Mioduser,2002]

Με παρόμοια λογική και έμφαση στην νοητική αναπαράσταση χώρων 
και την μεταφορά των δεξιοτήτων αυτών στην πραγματικότητα οι 
[Lumbreras, Sanchez, 1998] σχεδίασαν ένα εικονικό περιβάλλον 
βασισμένο σε τρισδιάστατο ήχο για την εκπαίδευση τυφλών παιδιών. 
Το AudioDoom πρόκειται για ένα παιχνίδι όπου ο ήρωας προχωράει 
σε ένα λαβύρινθο, πυροβολεί τέρατα και μαζεύει αντικείμενα. Η 
ανάδραση γίνεται με στέρεο και χωρικό ήχο. Στόχος της εφαρμογής 
ήταν να εξετάσουν το κατά πόσο δημιουργείται ένας νοητικός χάρτης 
του χώρου του παιχνιδιού μέσα από την αλληλεπίδρασή του με αυτό. 
Ζήτησαν από τα παιδιά που πήραν μέρος στην αξιολόγηση της 
εφαρμογής να αναπαραστήσουν τον χώρο με διάφορα υλικά 
(τουβλάκια, πλαστελίνη), τα οποία το έπραξαν με μεγάλη 
λεπτομέρεια. Η έρευνα αυτή συνεχίστηκε με ένα πολύ μεγαλύτερο 
δείγμα τυφλών με αντίστοιχα αποτελέσματα [Sánchez ,2001]. 
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Εικόνα 5: ο εικονικός κόσμος του AudioDoom

Εικόνα 6: ο κόσμος του AudioDoom όπως τον κατασεκύασε ένας χρήστης μετά από την 
αλληλεπίδρασή του με αυτό

Επίσης ο ίδιος σχεδίασε και ανέπτυξε αρκετές παρόμοιες εφαρμογές 
στα χρόνια που ακολούθησαν. Το VirtualAurea των [Sánchez et al, 
2002] είναι ένα εικονικό περιβάλλον που χρησιμοποιεί τον χωρικό 
και stereo ήχο για ανάδραση. Οι χρήστες καλούνται να λύσουν απλά 
προβλήματα βασισμένα στους ήχους και την μουσική. Ενισχύονται οι 
δεξιότητες προσανατολισμού και κινητικότητας καθώς και μουσικές 
δεξιότητες. Η εφαρμογή διαθέτει και ένα περιβάλλον ανάπτυξης 
(developer’s mode) όπου οι χρήστες μπορούν να φτιάξουν τα δικά 
τους ηχητικά περιβάλλοντα. 

Εικόνα 7: το VirtualAurea
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Το AudioVida των [Sánchez, Baloian, 2005] είναι ένα ηχητικό 
εικονικό περιβάλλον με σκοπό την εκπαίδευση των τυφλών στην 
κινητικότητα. Το παιχνίδι διαδραματίζεται σε ένα λαβύρινθο όπου ο 
χρήστης πρέπει να εντοπίσει τις υγιεινές τροφές και να τις συλλέξει, 
μαθαίνοντας ταυτόχρονα βασικές έννοιες και στοιχεία της σωστής 
διατροφής. Το AudioChille των [Sánchez, Sáenz, 2005] είναι ένα 
παιχνίδι περιπέτειας που χρησιμοποιεί τον τρισδιάστατο και stereo 
ήχο για την πλοήγηση και ανάδραση με αυτό. Ταυτόχρονα είναι μια 
εκπαιδευτική εφαρμογή προσανατολισμού και κινητικότητας καθώς 
και ανάπτυξης δεξιοτήτων χωρικής κατανόησης και αναπαράστασης 
από τυφλούς. Οι χρήστες παίρνουν τον ρόλο ενός ήρωα (ή ηρωίδας) 
σε μια ιστορία μυστηρίου που διαδραματίζεται σε τρεις πόλεις της 
Χιλής. Μπορούν να εξερευνήσουν το εικονικό περιβάλλον, να 
συνομιλήσουν με άλλους χαρακτήρες, να συλλέξουν αντικείμενα και 
να λύσουν γρίφους ώστε να προχωρήσει η ιστορία. To AudioLink των 
[Sánchez, Elías, 2006] είναι ένα παιχνίδι ρόλων (RPG) το οποίο έχει 
στόχο να εισάγει τους χρήστες στις βασικές έννοιες της φυσικής και 
των επιστημών. Ταυτόχρονα είναι και μια εκπαιδευτική εφαρμογή 
προσανατολισμού και κινητικότητας, καθώς οι χρήστες κινούνται με 
μόνη ανάδραση τον χωρικό ήχο. Το AudioMetro των [Sánchez, 
Sáenz, 2006] είναι μια ηχητική εφαρμογή που έχει ως στόχο την 
εισαγωγή των τυφλών σε βασικές έννοιες του δικτύου του Μετρό της 
Χιλής. Οι τυφλοί μαθαίνουν τα δίκτυα και τις γραμμές του Μετρό, τα 
κομβικά σημεία όπου αυτές ενώνονται κλπ και δημιουργούν 
νοητικούς χάρτες με τις πληροφορίες αυτές.

Εικόνα 8: το AudioMetro

Ο Sanchez έχει επίσης ασχοληθεί και σχεδιάσει εκπαιδευτικές 
εφαρμογές για θέματα των τυφλών πέρα από την κατανόηση 
χώρων. Το Theo and Seth των [Sánchez, Sáenz, 2001] είναι μια 
εικονική εφαρμογή με ηχητική ανάδραση για την ανάπτυξη 
μαθηματικών δεξιοτήτων. Οι [Sánchez, Aguayo, 2004] σχεδίασαν 
μια εφαρμογή με ηχητική ανάδραση με στόχο να εκπαιδεύσει 
τυφλούς σε βασικές έννοιες του προγραμματισμού. Αναπτύχθηκε μια 
ειδική γλώσσα προγραμματισμού για αυτό το σκοπό, η APL. 
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Δοκίμασαν την εφαρμογή με νέους αλλά και έμπειρους τυφλούς 
προγραμματιστές. Το AudioMath [Sánchez, Flores, 2004a] είναι μια 
εφαρμογή με ηχητική ανάδραση με σκοπό την ανάπτυξη 
μαθηματικών ικανοτήτων από τυφλά παιδάκια. Το AudioMemory 
[Sánchez, Flores, 2004b] είναι μια  ηχητική εφαρμογή με στόχο την 
εξάσκηση της μνήμης μικρής διαρκείας (short-term memory) από 
τυφλά παιδιά. To AudioMUD των [Sanchez, Hassler, 2006] είναι μία 
εφαρμογή  MUD (Multi-User Dungeon) που προορίζεται για τυφλά 
παιδάκια και επιτρέπει την ταυτόχρονη συμμετοχή πολλών χρηστών 
ταυτόχρονα. Αντίθετα με τις περισσότερες εφαρμογές του ιδίου η 
συγκεκριμένη δεν βασίζεται στον τρισδιάστατο ήχο με σκοπό την 
χωρική εξερεύνηση και κατανόηση. Οι χρήστες μπαίνουν σε ένα 
ανθρώπινο σώμα το οποίο έχει διακριτές περιοχές (τα εσωτερικά 
όργανα) και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τις 
ασθένειες που εμφανίζονται. Για να το επιτύχουν αυτό πρέπει να 
συνεργαστούν, κάτι που επιτυγχάνουν με την επικοινωνία μέσω 
γραπτών μηνυμάτων. Η εφαρμογή στοχεύει περισσότερο στην 
κοινωνικοποίηση και συνεργασία των τυφλών παιδιών παρά την 
εκπαίδευση δεξιοτήτων.

Σε διαφορετική κατεύθυνση κινήθηκε το project των [Berka et al,
1998] όπου δημιουργήθηκε ένα σύστημα εκπαίδευσης τυφλών με 
την ονομασία EYE. Το EYE χρησιμοποιείται για την εξοικείωση 
τυφλών με διαδρομές τις οποίες πρόκειται να ακολουθήσουν 
σύντομα (πχ θέλουν να επισκεφτούν ένα μουσείο, και μέσω του EYE 
εξοικειώνονται με τους χώρους του). Δημιουργούνται πρώτα 
δισδιάστατοι χάρτες των χώρων οι οποίοι έπειτα γίνονται 
τρισδιάστατοι από το σύστημα. Ο χρήστης περιηγείται σε αυτούς και 
παίρνει ηχητική ανάδραση (σε stereo μορφή). Το EYE δεν έχει στόχο 
την εκπαίδευση τυφλών παρά την εξοικείωσή τους με χώρους, για 
αυτό και δεν λαμβάνει υπόψιν τις αδυναμίες τους όσον αφορά την 
αλληλεπίδραση (υπάρχουν επιλογές που αντικαθιστούν την όραση, 
πχ «τι υπάρχει στα 5 μέτρα» ή «τι υπάρχει πίσω μου»).

Τέλος, ιδιαίτερης σημασίας είναι το project των [Tzovaras et al, 
2004] με τίτλο ENORASI, οι οποίοι ανέπτυξαν μία τρισδιάστατη 
εικονική εφαρμογή η οποία χρησιμοποιεί κράνος εμβύθισης (Head-
mounted display) για να εμβυθίσει τυφλούς ασκούμενους σε ένα 
εικονικό περιβάλλον ώστε να εκτελέσουν εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες. Κάποιες από αυτές είναι η αναγνώριση ενός 
αντικειμένου, της υφής του κλπ. Επίσης μοντελοποίησαν και 
δραστηριότητες του προσανατολισμού και κινητικότητας όπου οι 
τυφλοί κινούνταν στον πραγματικό χώρο (και στο εικονικό 
περιβάλλον αντίστοιχα) με την χρήση ενός εικονικού μπαστουνιού.

1.5.2Ηλεκτρονικά παιχνίδια για τυφλούς

 Αν και έχουν περάσει περισσότερα από 40 χρόνια από το πρώτο 
παιχνίδι σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (πχ. το spacewar, 1962), δεν 
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έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα της δημιουργίας 
παιχνιδιών για άτομα με ειδικές ανάγκες. Η πλειονότητα των 
παιχνιδιών χρειάζεται για να παιχτούν την ικανότητα της όρασης, της 
ακοής και την αρτιμέλεια. Η βιομηχανία των ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών αποκλείει έτσι τους περισσότερους (αν όχι όλους) 
ανάπηρους ως πιθανούς χρήστες. Συγκρινόμενη με την βιομηχανία 
του Παγκοσμίου Ιστού (world wide web, με ιστορία περίπου 15 
χρόνων), λίγα πράγματα έχουν γίνει στον τομέα της 
προσβασιμότητας [Westin, 2004].

Οι περισσότερες προσπάθειες γίνονται από μικρές, ανεξάρτητες 
εταιρίες, ή από ερευνητές του χώρου της προσβασιμότητας σε 
παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι προσπάθειες αυτές 
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: είτε πρόκειται για παιχνίδια που 
έχουν συγκεκριμένο απευθυνόμενο κοινό και δημιουργούνται με 
ιδιαίτερες απαιτήσεις, στόχους και προδιαγραφές [Grammenos et al, 
2004] (για παράδειγμα παιχνίδια για τυφλούς, παιχνίδια για άτομα 
με κινητικές δυσκολίες κλπ) είτε πρόκειται για προσπάθειες 
δημιουργίας παιχνιδιών που να παίζονται από όλους, με τις 
κατάλληλες προσαρμογές και προσθήκες [Grammenos et al, 2004]. 
Παρακάτω περιγράφονται οι σημαντικότερες εξ αυτών και από τις 
δύο κατηγορίες οι οποίες απευθύνονται στα άτομα μα προβλήματα 
όρασης. 

Πολλοί ερευνητές σχεδίασαν απλά παιχνίδια ή ηχητικές μεταφορές 
γνωστών παιχνιδιών με σκοπό να αξιολογήσουν κάποιες ιδέες και να 
βγάλουν συμπεράσματα. Οι [McCrindle, Symons, 2000] 
δημιούργησαν μια εκδοχή του κλασσικού παιχνιδιού invaders με 
τίτλο audio space invaders, προορισμένο για παιδιά τυφλά ή με 
μειωμένη όραση. Το παιχνίδι βρίσκεται τόσο σε ηχητική μορφή όσο 
και με ιδιαίτερα γραφικά για άτομα με μειωμένη όραση, και επιτρέπει 
την ταυτόχρονη ενασχόληση τυφλού και μη τυφλού (ή ατόμου με 
μειωμένη όραση).

Εικόνα 9: Audio Space Invaders

Οι [Roth, Petrucci, Pun, 2000] σχεδίασαν μια εφαρμογή που 
παρουσιάζει απλά παιχνιδάκια με σκοπό την εκπαίδευση των τυφλών 
σε βασικές έννοιες όπως είναι το σημείο, η γραμμή, τα σχήματα κλπ. 

27



Παρουσιάζονται τρία απλά παιχνίδια, ένα για κάθε έννοια, με 
διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας και είδη προκλήσεων. Ο 
[Gärdenfors, 2002] ανέπτυξε τρία απλά παιχνίδια για τυφλούς 
βασισμένα στις ηχητικές διεπαφές. Το πρώτο και το δεύτερο είναι 
ηχητικές εκδοχές των γνωστών παιχνιδιών "οι Πύργοι του Ανόι 
(Towers of hanoi)" και "παιχνίδι μνήμης (Memory game)". Το τρίτο 
παιχνίδι είναι ένα ρυθμικό παιχνίδι δράσης ("the Tag game") όπου ο 
χρήστης πρέπει να ακολουθήσει τις κινήσεις ενός χορευτή 
χρησιμοποιώντας τους ήχους που κάνουν τα βήματά του. Οι [Buaud 
et al, 2002] δημιούργησαν ένα πλαίσιο ώστε να αναπτύσσονται 
παιχνίδια για τυφλά παιδιά σε πολυμεσικές εφαρμογές. Επάνω σε 
αυτό το πλαίσιο ανέπτυξαν μια διασκευή του επιτραπέζιου παιχνιδιού 
“Let’s Go On Board Pit”. Πρόκειται για μια αλληλεπιδραστική ιστορία. 
Στην αυθεντική έκδοση, τα παιδιά μπορούν να διαβάζουν και 
ταυτόχρονα να παρακολουθούν τις λέξεις που χρωματίζονται στην 
οθόνη. Στην ηχητική έκδοση που αναπτύχθηκε η εξιστόρηση έχει 
επαυξηθεί με πολλές αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες  οι οποίες 
ζωντανεύουν την αφήγηση. Το audioBattleShip των [Sánchez  et al, 
2003 ] είναι μια ηχητική μεταφορά του κλασσικού παιχνιδιού 
Ναυμαχία. Η διεπαφή είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να την 
χρησιμοποιούν τόσο οι τυφλοί όσο και άτομα με φυσιολογική όραση. 
Όλο το παιχνίδι σκιαγραφείται μέσω του ήχου. Οι [Targett, 
Fernström,2003] παρουσίασαν δύο κλασσικά παιχνίδια (τρίλιζα και 
mastermind), μορφοποιημένα για να μπορούν να παίζονται από 
άτομα με προβλήματα όρασης. Χρησιμοποίησαν πρωτότυπους 
τρόπους τόσο για να μοντελοποιήσουν ηχητικά το περιβάλλον όσο 
και για την αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή. Οι [Wood 
et al, 2003]  σχεδίασαν ένα απλό παιχνίδι σε ένα εικονικό κόσμο που 
αποτελείται από δύο δωμάτια. Στόχος του παίκτη είναι να εντοπίσει 
και απενεργοποιήσει μια βόμβα πριν αυτή εκραγεί. Η εφαρμογή κάνει 
χρήση τόσο του ήχου όσο και της αφής για είσοδο και έξοδο 
δεδομένων. Χρησιμοποιήθηκε το απτικό σύστημα GRAB,  μια 
συσκευή απτικής αλληλεπίδρασης σχεδιασμένη για άτομα με 
προβλήματα όρασης. 
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Εικόνα 10: το εικονικό περιβάλλον του GRAB

Ορισμένοι άλλοι ερευνητές ασχολήθηκαν με τα παιχνίδια δράσης, τα 
οποία παρουσιάζουν μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Ο [Andersen,
2002] δημιούργησε ένα παιχνίδι σε προοπτική πρώτου προσώπου, με 
gameplay που ομοιάζει με του γνωστού παιχνιδιού Doom [3] για 
τυφλούς. Παρουσιάστηκαν αρκετές πρωτότυπες λύσεις και ιδέες για 
την περιγραφή του χώρου και την ανάδραση, με ιδιαίτερες την 
πλοήγηση του χρήστη και την αναγνώριση των τοιχών και των 
πορτών με την χρήση beacons. Ο [Westin, 2004] υλοποίησε ένα 
παιχνίδι δράσης πρώτου προσώπου πραγματικού χρόνου με 
τρισδιάστατα γραφικά με τον τίτλο Terraformers. Το παιχνίδι παίζεται 
ταυτόχρονα από τυφλούς, μη τυφλούς και άτομα με μειωμένη 
όραση. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα τέτοιο σύστημα 
αλληλεπίδρασης με τον χρήση έτσι ώστε οι τυφλοί να μην έχουν 
κάποιο μειονέκτημα στην χρήση του παιχνιδιού. Το παιχνίδι 
παρουσίασε αρκετές πρωτότυπες ιδέες, όπως μια πυξίδα 
προσανατολισμού του χρήστη, ένα σόναρ που δίνει τις αποστάσεις 
των αντικειμένων από τον ήρωα καθώς και μια μικρή περιγραφή 
τους, ένα σύστημα GPS για την ακριβή τοποθεσία των αντικειμένων 
αλλά και του ήρωα στο χώρο, αλλά και διαφορετικά πλαίσια 
παιχνιδιού όπως με μεγαλωμένα γραφικά (για άτομα με μειωμένη 
όραση) ή μόνο ηχητικά. Ήταν ουσιαστικά το πρώτο παιχνίδι δράσης 
πρώτου προσώπου που διατέθηκε στους τυφλούς και πήρε πολύ 
σημαντική ανατροφοδότηση από αυτούς. Το Shades of Doom [7] 
είναι ένα ηχητικό παιχνίδι δράσης με προοπτική πρώτου προσώπου 
(first person action shooter) που θυμίζει το γνωστό παιχνίδι Doom 
[3]. Αναπτύχθηκε από την gmagames  και διατέθηκε δωρεάν στο 
διαδίκτυο από τον ιστότοπο www.audiogames.net [W8]. Το παιχνίδι 
πήρε πολύ θετικά σχόλια από την κοινότητα του ιστότοπου. Ο Lewis 
[8] ανέπτυξε ένα ηχητικό παιχνίδι αγώνων ταχύτητας (racing game) 
με τίτλο Audio Formula 1. Το finger Dance των [Miller, Parecki, 
Douglas, 2002] είναι ένα παιχνίδι ρυθμικής δράσης που βασίζεται 
στον ήχο (audio-based rhythm-action game) και αναπτύχθηκε 
αποκλειστικά για άτομα με προβλήματα όρασης. Παρόμοια παιχνίδια 
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ρυθμικής δράσης (όπως το Dance Dance Revolution [6]) σημειώνουν 
μεγάλη εμπορική επιτυχία. Αν και αυτά βασίζονται στα οπτικά 
στοιχεία, το finger Dance στηρίζεται αποκλειστικά στον ήχο. Το 
παιχνίδι αξιολογήθηκε τόσο από τυφλούς όσο και από άτομα με 
φυσιολογική όραση και τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά.

Εικόνα 11: Terraformers

Ένα είδος παιχνιδιών που μπορεί να αξιοποιηθεί πολύ καλά σε ένα 
ηχητικό περιβάλλον είναι τα παιχνίδια περιπέτειας (adventure 
games) ή παρεμφερή είδη όπως τα παιχνίδια ρόλων (RPG) ή τα 
παιχνίδια γρίφων (puzzle games). Το Sleuth: an audio experience 
είναι μια προσαρμογή του κλασσικού επιτραπέζιου παιχνιδιού sleuth 
(κυκλοφόρησε στην Ελλάδα με τον τίτλο cluedo) από τους [Drewes, 
Mynatt, Gandy, 2000]. Ο παίκτης παίρνει τον ρόλο ενός μυστικού 
αστυνομικού ο οποίος περιδιαβαίνει μία έπαυλη προσπαθώντας να 
εντοπίσει τον δολοφόνο, το όπλο και τον τόπο του εγκλήματος. Όλη 
η περιγραφή και η ανάδραση με το παιχνίδι γίνεται μέσω ήχου. Το 
Guided by Voices των [Lyons Gandy, Starner, 2000] είναι ένα 
παιχνίδι ρόλων βασισμένο στον ήχο και την μουσική. Ο χρήστης 
κινείται μεταξύ δωματίων, αν και δεν υπάρχει κίνηση μέσα στον 
χώρο. Η περιγραφή των χώρων και των ενεργειών γίνεται μέσω 
ηχητικών αποσπασμάτων, τα οποία ενεργοποιούνται εάν γίνουν οι 
αντίστοιχες ενέργειες. Χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι ότι 
λειτουργεί σε ένα πολύ απλό και αυτόνομο σύστημα που τρέχει σε 
ένα κοινό mp3 player. Οι [Dannecker et al, 2003] δημιούργησαν ένα 
ηχητικό παιχνίδι περιπέτειας στην γερμανική γλώσσα με τίτλο Der 
Tag wird zur Nacht. Οι [Cohen et al, 2004] ανέπτυξαν ένα ηχητικό 
παιχνίδι περιπέτειας με τίτλο  Demor - Location based 3D 
Audiogame. To Demor είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.[W9]

Ορισμένοι ερευνητές δεν ανέπτυξαν μεμονωμένες εφαρμογές αλλά 
πλατφόρμες ή σχεδιαστικά πλαίσια για την ανάπτυξη πολλών και 
διάφορων παιχνιδιών για τυφλούς. Μέσα στα πλαίσια του ΤΙΜ 
project, οι [Archambault, Burger, 2000] δημιούργησαν μια εικονική 
παιχνιδομηχανή, το blindstation η οποία έχει ως σκοπό την 
δημιουργία και εφαρμογή παιχνιδιών για άτομα με προβλήματα 
όρασης. Το blindstation χρησιμοποιεί ήχο αλλά και ειδικά 
σχεδιασμένα πληκτρολόγια για κάθε εφαρμογή, τα οποία κάποιες 

30



φορές χρησιμοποιούν έννοιες γνωστές στους τυφλούς όπως την 
γραφή braille. 

Εικόνα 12: Screenshot από ένα παιχνίδι στο blindstation

Στα πλαίσια του ίδιου project οι [Friberg, Gärdenfors, 2004] 
ανέπτυξαν τρία παιχνίδια για τυφλούς, το καθένα με διαφορετικό 
προσανατολισμό. Το mudsplat είναι ένα παιχνίδι δράσης όπου ο 
ήρωας πρέπει να αποφύγει τέρατα τα οποία του επιτίθενται πετώντας 
του λάσπη. Στο x-tune ο παίκτης μπορεί να πειραματιστεί με 
διάφορους ήχους και να δημιουργήσει μουσικά κομμάτια και 
αποσπάσματα. Το τρίτο λέγεται tim's journey και πρόκειται για ένα 
παιχνίδι περιπέτειας το οποίο βασίζεται σε μια εντελώς πρωτότυπη 
ιδέα. Ο ήρωας περιπλανιέται μέσα σε ένα μαγικό περιβάλλον και 
πρέπει να επιλύσει κάποιους γρίφους για να ολοκληρώσει το 
παιχνίδι. Όλα τα αντικείμενα και οι χαρακτήρες του παιχνιδιού 
παράγουν κάποιους ήχους, τόσο όταν βρίσκονται σε ακινησία όσο 
και όταν ο ήρωας αλληλεπιδρά με αυτούς. Έτσι η μουσική του 
παιχνιδιού είναι μια ζωντανή οντότητα, η οποία δημιουργείται σε 
πραγματικό χρόνο από τις ενέργειες του παίκτη καθώς αυτές 
παράγουν ηχητικά αποσπάσματα. Έτσι ο χρήστης έχει την ιδιότητα 
να δημιουργεί το μουσικό υπόβαθρο του παιχνιδιού σε πραγματικό 
χρόνο την ώρα που προσπαθεί να επιλύσει τους γρίφους του. Οι 
[Röber, Masuch, 2004a], [Röber, Masuch, 2004b], [Röber, Masuch, 
2005a], [Röber, Masuch, 2005b],  έχουν κάνει πολύ σημαντική 
δουλειά στον τομέα της ανάπτυξης ηχητικών παιχνιδιών. Καταρχάς 
ανέπτυξαν ένα σχεδιαστικό πλαίσιο επάνω στο οποίο μπορούν να 
σχεδιαστούν ηχητικά παιχνίδια σε τρισδιάστατα ηχητικά 
περιβάλλοντα. Έπειτα σχεδίασαν τέσσερα παιχνίδια, κάθε ένα από τα 
οποία παρουσίαζε και μία πρωτότυπη ιδέα και έδινε νέες διαστάσεις 
στην ανάπτυξη των ηχητικών παιχνιδιών.  Το audioFrogger είναι μια 
καινούργια έκδοση του κλασικού παιχνιδιού Frogger [4]. Ο παίκτης 
πρέπει να διασχίσει έναν δρόμο από τον οποίο περνάνε διερχόμενα 
οχήματα, τα οποία ο χρήστης καταλαβαίνει από τον ήχο που 
κάνουνε. Το Mosquitos είναι ένα παιχνίδι που χρησιμοποιεί όλο τον 
τρισδιάστατο χώρο (360 μοίρες) γύρω από τον χρήστη. Ο παίκτης 
δέχεται επιθέσεις από κουνούπια τα οποία επιτίθενται από όλες τις 
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πιθανές γωνίες και πλευρές και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το 
MatrixShot  επεκτείνει την ιδέα του Mosquitos χρησιμοποιώντας μια 
κάμερα η οποία συλλαμβάνει τις κινήσεις του χρήστη (το eyetoy της 
Sony, [5]) και επιτρέπει την εκτέλεση κινήσεων με όλο το σώμα. Στο 
MatrixShot σφαίρες εκτοξεύονται εναντίον του παίκτη (οι οποίες 
γίνονται αντιληπτές λόγω του ήχου ο οποίος δυναμώνει καθώς 
πλησιάζουν) και αυτός πρέπει να τις αποφύγει. Τέλος, το The hidden 
Secret είναι ένα παιχνίδι περιπέτειας στο οποίο ο ήρωας εισέρχεται 
σε έναν καθεδρικό ναό και πρέπει να ανακαλύψει ένα μυστήριο που 
υπάρχει εκεί. Τα αντικείμενα και ο χώρος γίνονται αντιληπτά μέσω 
του τρισδιάστατου ήχου ενώ ένας αφηγητής καθοδηγεί την ιστορία. 
Το The hidden Secret αποτέλεσε σταθμό και πρωτότυπο για 
περαιτέρω έρευνα στον χώρο των ηχητικών εφαρμογών γενικά. Οι 
[Röber et al, 2006] ασχολήθηκαν επίσης με τον χώρο της 
επαυξημένης ηχητικής πραγματικότητας ([Röber et al, 2006]) και 
των αλληλεπιδράσιμων ηχητικών βιβλίων (interactive audioBooks, 
[Huber et al, 2006]). 

Εικόνα 13: παίζοντας το MatrixShot

Άλλοι ερευνητές έδωσαν έμφαση στην ανάπτυξη παιχνιδιών για 
όλους (λαμβάνοντας υπόψιν δηλαδή διάφορες αναπηρίες). Οι 
[Grammenos et al, 2002] δημιούργησαν το  Αccess Invaders, μία 
διασκευή του κλασσικού παιχνιδιού Invaders με μία πολύ πρωτότυπη 
ιδέα που στηρίζεται στις αρχές της σχεδίασης για όλους. Στόχος ήταν 
να αναπτυχθεί ένα παιχνίδι το οποίο να παρουσιάζει διαφορετικές 
διεπαφές ώστε να είναι προσβάσιμο από άτομα με διαφορετικές 
αναπηρίες (τύφλωση, κώφωση, κινητικές δυσλειτουργίες). Εκτός 
από αυτό, οι σχεδιαστές ανέπτυξαν και έναν τρόπο ώστε να παίζεται 
το παιχνίδι ταυτόχρονα από δύο και παραπάνω παίκτες με 
διαφορετικές αναπηρίες: αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο κάθε παίκτης 
έχει τους δικούς του εχθρούς και τις δικές του προκλήσεις, οι οποίες 
είναι ανεξάρτητες από αυτές του άλλου παίκτη και προσαρμοσμένες 
επάνω στην δική του αναπηρία - από την άλλη, για να κερδηθεί το 
παιχνίδι πρέπει όλοι οι παίκτες να τα καταφέρουν στον τομέα τους 
(ένα concept που ονομάστηκε parallel Game Universes). Οι 
[Grammenos et al, 2004] δημιούργησαν το UA-Chess. Πρόκειται για 
ένα παιχνίδι σκακιού το οποίο χρησιμοποιεί διαφορετικές διεπαφές 
ώστε να είναι προσβάσιμο από άτομα με διάφορες αναπηρίες 
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(τύφλωση, κώφωση, κινητικές δυσκολίες κλπ). Τα διαφορετικά 
μοντέλα αλληλεπίδρασης με την εφαρμογή καθιστούν δυνατό να 
έλθουν αντιμέτωποι χρήστες με διαφορετικές ή και χωρίς αναπηρίες. 
Το UA-Chess αποτελεί παράδειγμα του κλάδου Διεπαφές για Όλους 
(User Interfaces for All (UI4All)), που είναι βασισμένο στις αρχές της 
Σχεδίασης για όλους (Design for All) και της Καθολικής 
Προσβασιμότητας (Universal Access) της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου 
με Υπολογιστή (HCI).

Εικόνα 14: The Hidden Secret

Τέλος, μία διαφορετική προσέγγιση ακολούθησαν οι [Gaudy et al, 
2006], οι οποίοι σχεδίασαν δύο ηχητικά παιχνίδια με σκοπό να 
μπορούν να παίζονται χωρίς καμία οδηγία χρήσης. Αυτό σημαίνει ότι 
το παιχνίδι θα κάνει από μόνο του γνωστό τον τρόπο χρήσης του, 
χωρίς καμία λεκτική αλληλεπίδραση και με μόνη βάση τον ήχο. 
Πάνω σε αυτό το πλαίσιο δοκιμάστηκαν πολλές καινοτόμες ιδέες 
όπως η εκπομπή ήχων από κάποια πλήκτρα του πληκτρολογίου 
(αυτά με τα οποία παίζεται το παιχνίδι) καθώς τα δάχτυλα του 
χρήστη πλησιάζουν προς αυτά κοκ. Οι εφαρμογές δοκιμάστηκαν με 
μέτρια επιτυχία.

1.5.3Ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια για τυφλούς

Από τις παραπάνω εφαρμογές υπάρχουν δύο που προσεγγίζουν 
αρκετά το θέμα του εκπαιδευτικού παιχνιδιού προσανατολισμού και 
κινητικότητας (audioChille και audioLink).

Το audioChille των [Sánchez, Sáenz, 2005] είναι μια εκπαιδευτική 
εφαρμογή για τυφλούς. Οι χρήστες παίρνουν τον ρόλο ενός ήρωα ή 
ηρωίδας και περιπλανώνται σε τρεις πόλεις της Χιλής προσπαθώντας 
να λύσουν ένα μυστήριο. Η ανάδραση γίνεται μέσω τρισδιάστατου 
και stereo ήχου. Το παιχνίδι είναι είδος περιπέτειας (adventure 
game) και χρησιμοποιεί όλα τα χαρακτηριστικά του είδους: οι ήρωες 
κινούνται στον χώρο, συλλέγουν αντικείμενα, λύνουν γρίφους, 
συνομιλούν με άλλους χαρακτήρες κλπ. Οι γρίφοι του παιχνιδιού δεν 
συνδέονται με ασκήσεις προσανατολισμού και κινητικότητας. Παρόλα 
αυτά ο χρήστης πρέπει να κινηθεί στον χώρο εάν θέλει να 
προχωρήσει στο παιχνίδι, και για να το κάνει αυτό θα πρέπει να τον 
εξερευνήσει και να τον κατανοήσει. Εάν και οι γρίφοι και οι 
προκλήσεις δεν προέρχονται από εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η 
ίδια η κίνηση του ήρωα στον χώρο είναι και η εκπαίδευσή του.
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Εικόνα 16: To AudioChille

Το audioLink των [Sánchez, Elías, 2006] είναι παρόμοια εφαρμογή 
με το audioChille όσον αφορά την είσοδο και έξοδο δεδομένων. Η 
διαφορά είναι ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι ρόλων (RPG) και 
υπάρχουν πιο πολλά μέρη με δράση στο παιχνίδι. Το audioLink έχει 
επίσης σκοπό να διδάξει βασικές έννοιες της φυσικής και των 
επιστημών. Ενώ λοιπόν οι γρίφοι του παιχνιδιού σχετίζονται με τις 
επιστήμες, ο προσανατολισμός  και η κίνηση του ήρωα, καθώς 
γίνονται με μόνο οδηγό τον ήχο χρειάζονται αρκετές δεξιότητες και 
έτσι ο χρήστης της εφαρμογής εκπαιδεύεται στην κατανόηση και 
χαρτογράφηση χώρων.

Εικόνα 17: το AudioLink
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2 εκπαίδευση τυφλών - 

προσανατολισμός και κινητικότητα

Ως προσανατολισμός και κινητικότητα ορίζεται η διαδικασία 
εκπαίδευσης ατόμων με προβλήματα όρασης ώστε να 
μεγιστοποιήσουν την χρήση των εναπομεινάντων αισθήσεων ώστε 
να είναι ικανοί να κινούνται ελεύθερα στο περιβάλλον [Berner, 
Lindh, 1980]. Η εκπαίδευση αυτή απαρτίζεται από ένα ευρύ φάσμα 
δεξιοτήτων οι οποίες καλλιεργούνται με αντίστοιχες ασκήσεις και 
δραστηριότητες. Καλύπτονται πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους 
περιοχές, ξεκινώντας από την εκπαίδευση του ηχητικού συστήματος 
και της ακοής μέχρι τις τεχνικές πορείας στον δρόμο και την 
ελεύθερη κίνηση. Ακολουθεί μια περιγραφή όλων των τομέων 
εκπαίδευσης που ακολουθώνται στo ΚΕΑΤ και την Σχολή Τυφλών 
Θεσσαλονίκης, τα μοναδικά κέντρα που προσφέρουν αντίστοιχα 
μαθήματα στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από 
επισκέψεις και εκτενείς συζητήσεις με επαγγελματίες εκπαιδευτές 
Προσανατολισμού και Κινητικότητας που στελεχώνουν τα κέντρα 
αυτά.

2.1 Βασικές έννοιες

Πριν να είναι σε θέση να κινηθούν ελεύθερα στον χώρο οι τυφλοί 
πρέπει να κατακτήσουν κάποιες βασικές δεξιότητες, όπως το να 
αναγνωρίζουν την θέση τους στον χώρο και να κατανοούν την 
σχέση αυτής με τα υπόλοιπα αντικείμενα ή ανθρώπους που τους 
περιβάλλουν. Αυτές οι πολύ βασικές έννοιες και τεχνικές αργότερα 
χρησιμοποιούνται στις τεχνικές κίνησης και χωρίς την γνώση τους 
είναι αδύνατη η πρόοδος του μαθητή. 

Παραλληλία: μία από τις βασικές έννοιες που διδάσκεται είναι αυτή 
της παραλληλίας, και γενικότερα της σχέσης που μπορεί να έχουν 
δύο αντικείμενα στον χώρο. Για τις ανάγκες της κινητικότητας, ο 
εκπαιδευόμενος πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει πότε δύο 
αντικείμενα είναι παράλληλα, πότε είναι κάθετα και πότε τέμνονται. 
Η γνώση αυτή θα του χρειαστεί αργότερα στην κινητικότητα (για 
παράδειγμα η εντολή «προχώρησε παράλληλα με τον τοίχο» πρέπει 
να γίνεται κατανοητή κατευθείαν και να μην υπάρχουν 
παρερμηνείες).

Σχέση του σώματος με μια επιφάνεια: Εκπαίδευση στην σχέση 
που έχει το σώμα του ασκούμενου με μια επιφάνεια, κάθετα ή 
παράλληλα. Ο μαθητής μαθαίνει να τοποθετεί το σώμα του σωστά σε 
σχέση με μια επιφάνεια. Παράλληλη τοποθέτηση σημαίνει ότι το 
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σώμα βρίσκεται πλάγια με την επιφάνεια (δεξί ή αριστερό χέρι). 
Κάθετη τοποθέτηση σημαίνει πως η πλάτη ή το στήθος κοιτάει την 
επιφάνεια. 

Αλλαγή γωνίας προσανατολισμού: Ο μαθητής εκπαιδεύεται να 
κινεί σωστά το σώμα του έτσι ώστε να αλλάζει την γωνία 
προσανατολισμού του κατά 90 ή 180 μοίρες. Αυτό πετυχαίνεται με 
την κατάλληλη μετατόπιση των πελμάτων των ποδιών που στην 
συνέχεια στρίβουν το σώμα στην επιθυμητή γωνία. Η ακρίβεια είναι 
απαραίτητη σε αυτού του είδους τις κινήσεις, καθώς οι αλλαγές 
κατεύθυνσης στην ελεύθερη κίνηση στηρίζονται σε στροφές 90 
μοιρών (δεξιά ή αριστερά) και 180 μοιρών (αναστροφή).

Εκμετάλλευση σημαδιών και ενδείξεων: Ένα από τα πιο 
σημαντικά στοιχεία που χρειάζονται στον προσανατολισμό και την 
κινητικότητα είναι τα ορόσημα. Τα ορόσημα είναι στοιχεία που 
προσανατολίζουν τον χρήστη και τον βοηθάνε να κινηθεί προς την 
κατεύθυνση που θέλει. Μπορεί να είναι διαφόρων ειδών: ήχοι, 
μυρωδιές, αντικείμενα τα οποία αναγνωρίζονται με την αφή, ακόμη 
και γεύσεις. 

Τα ορόσημα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σημάδια και ενδείξεις. Η 
διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι τα σημάδια είναι σταθερά, 
ενώ οι ενδείξεις δεν είναι. Σημάδια μπορούν να θεωρηθούν 
οποιαδήποτε στοιχεία έχουν σταθερή θέση και αυτή είναι πολύ 
δύσκολο να αλλάξει, όπως δέντρα, κολώνες, παγκάκια κλπ, ενώ για 
παράδειγμα ένα αυτοκίνητο που συνήθως σταθμεύει σε ένα 
συγκεκριμένο σημείο αποτελεί ένδειξη (συνήθως βρίσκεται εκεί, 
αλλά μπορεί και να μην είναι).

Τα ορόσημα αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της 
εκπαίδευσης και η αναγνώρισή και εκμετάλλευσή τους είναι ζωτικής 
σημασίας για την ελεύθερη κίνηση στον δρόμο. Εκμεταλλεύονται 
ακόμη και οι πιο μικρές και φαινομενικά ασήμαντες πληροφορίες, 
όπως η μυρωδιά του φούρνου ή η ζέστη που έρχεται από τον ήλιο. 

Σχήματα: η γνώση και η αναγνώριση των βασικών σχημάτων είναι 
μια επιδεξιότητα που πρέπει να είναι γνώρισμα όλων των μαθητών, 
πριν προχωρήσουν σε περαιτέρω εκπαίδευση. Τα σχήματα και τα 
χαρακτηριστικά τους πρέπει να είναι κατανοητά γιατί πολλά από 
αυτά εμφανίζονται στην κινητικότητα. Τα δωμάτια είναι συνήθως 
τετράγωνα (κύβοι) ή παραλληλόγραμμα (παραλληλεπίπεδα), οι 
δρόμοι αναπαρίστανται με ευθείες κλπ. Η εκπαίδευση γίνεται με την 
παρουσίαση δισδιάστατων (ανάγλυφων)  και τρισδιάστατων 
αντικειμένων στον ασκούμενο.

Οικοδομικό τετράγωνο: Μια ακόμη σημαντική έννοια που πρέπει 
να κατανοηθεί είναι η ρυμοτομία, το πως είναι οργανωμένη δηλαδή 
μια πόλη. Ο μαθητής εισάγεται στην έννοια του οικοδομικού 
τετραγώνου ως βασική μονάδα από την οποία αποτελείται μια πόλη. 
Το οικοδομικό τετράγωνο είναι ένα τετράγωνο ή παραλληλόγραμμο 
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(αν και μπορεί κατ’ εξαίρεση να υπάρξει και σε άλλα σχήματα), το 
οποίο περιλαμβάνει κτίσματα και πλαισιώνεται από δρόμους. Κατά 
την κίνηση ενός τυφλού σε εξωτερικό χώρο, το οικοδομικό 
τετράγωνο αποτελεί το πλαίσιο γύρω από το οποίο δημιουργείται ο 
νοητικός χάρτης, και οι οδηγίες που λαμβάνονται από τον 
εκπαιδευτή συχνά αφορούν οικοδομικά τετράγωνα και δρόμους.

2.2 Εκπαίδευση της αφής

Οι ασκούμενοι εκπαιδεύονται στην αναγνώριση των υλικών με την 
χρήση της αφής. Πέντε μεγάλες κατηγορίες υλικών πρέπει να 
μπορούν να αναγνωριστούν. Αυτές είναι το ξύλο, το μέταλλο, το 
τσιμέντο, το μάρμαρο και το νερό. Ο μαθητής πρέπει να είναι σε 
θέση να τα αναγνωρίζει και από τον ήχο που κάνει το βοηθητικό 
μπαστούνι προσκρουόμενο σε αυτά.

Επίσης μαθαίνουν να αναγνωρίζουν όλα τα αντικείμενα 
χρησιμοποιώντας την αφή, υπολογίζοντας έναν αριθμό παραμέτρων 
που οδηγεί στην αναγνώρισή τους (σχήμα, υλικό, βάρος, υφή κλπ).

2.3 εκπαίδευση της ακοής (ηχητική εκπαίδευση)

Οι τυφλοί μαθαίνουν αρκετά νωρίς να βασίζονται στην ακοή ώστε να 
αντισταθμιστεί η έλλειψη της όρασης. Για να αναπτυχθούν 
ακουστικές δεξιότητες κατάλληλες για χρήση στον χωρικό 
προσανατολισμό και κίνηση χρειάζεται να επενδυθούν αρκετές ώρες 
προσπάθειας τόσο από τον εκπαιδευόμενο όσο και από τον 
εκπαιδευτή. Μέσα από την άσκηση το ακουστικό αντιληπτικό 
σύστημα μπορεί να εκπαιδευτεί ώστε να παρέχει συνεχή έλεγχο του 
περιβάλλοντος, ώστε να υπάρχει διαρκής ανάδραση για τις κινήσεις 
και τα συμβάντα που διενεργούνται σε αυτό [Wenzel, Fisher, 1990]. 
Η ακοή είναι επίσης πολύ σημαντική στην ανάπτυξη της αίσθησης 
της απόστασης, όπως και στην αποφυγή εμποδίων ([Barsch, 1968], 
[Berner, Lindh, 1980],[Cratty, 1971] από τον [Inman, 1999].

Η σπουδαιότητα της ηχητικής εκπαίδευσης μπορεί να συνοψιστεί σε 
δύο προτάσεις:

i. είναι ο κύριος τρόπος (μαζί με την όσφρηση) όπου ένας 
τυφλός λαμβάνει πληροφορίες από το περιβάλλον, σε 
απόσταση μεγαλύτερη από αυτήν που φτάνουν τα χέρια του (ή 
το μπαστούνι). Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς αντικαθιστά 
στην ουσία την όραση την οποία χρησιμοποιεί ένας μη-τυφλός 
για να λαμβάνει πληροφορίες από το περιβάλλον του.

ii. η εκπαίδευση της ακοής αλλά και η αναγνώριση ήχων 
διευκολύνει κατά πολύ την κινητικότητα, καθώς πολλά από τα 
ορόσημα που χρησιμοποιούνται είναι ήχοι και θόρυβοι. Έτσι, 
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πρέπει να μπορούν να αναγνωριστούν ήχοι όπως ο θόρυβος 
των αυτοκινήτων, ο ήχος που κάνει το νερό, οι σειρήνες των 
περιπολικών και των ασθενοφόρων, ο ήχος του τηλεφώνου 
κλπ.

Ακολουθούν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση 
της ακουστικής αντίληψης:  

Αναγνώριση ήχων: Σε αυτή την σειρά ασκήσεων, ο 
εκπαιδευόμενος καλείται να απομνημονεύσει συγκεκριμένους ήχους 
ώστε να μπορεί να τους αναγνωρίσει αργότερα. Ανάλογα την ηλικία 
και την εμπειρία των ασκούμενων, χρησιμοποιούνται και διαφορετικά 
ηχητικά πακέτα. Γενικά μιλώντας, κάποιος ο οποίος τυφλώθηκε σε 
μεγάλη ηλικία δεν έχει ανάγκη από τέτοιου είδους εκπαίδευση [1], 
[2]. Σε περιπτώσεις όμως ατόμων τα οποία γεννήθηκαν με αυτήν την 
αναπηρία ή τυφλώθηκαν σε μικρή ηλικία, η εκπαίδευση αυτή είναι 
μέγιστης σημασίας. Ο λόγος είναι ότι από αυτά τα άτομα λείπει η 
αντίστοιχη εμπειρία καθώς πολλούς ήχους δεν έχουν τους ακούσει 
ποτέ, και αρκετοί από αυτούς είναι χρήσιμοι στην κινητικότητα. 

Για παιδιά ειδικότερα κυκλοφορούν αρκετά πακέτα με ήχους, όπως 
ήχοι ζώων, ήχοι εσωτερικών χώρων (διαμερισμάτων κυρίως), ήχοι 
εξωτερικών χώρων, ήχοι οχημάτων κλπ.

Εύρεση ηχητικής πηγής στον χώρο: Σε αυτού του είδους την 
εκπαίδευση ο ασκούμενος καλείται να εντοπίσει μια σταθερή ηχητική 
πηγή στον χώρο και να κατευθυνθεί προς αυτήν. Έτσι εκπαιδεύεται 
το ακουστικό σύστημα ώστε να αναγνωρίζει την κατεύθυνση από την 
οποία έρχονται συγκεκριμένοι ήχοι καθώς και την απόσταση που 
χωρίζει τον μαθητή από την ηχητική πηγή. Η άσκηση αυτή μπορεί να 
δυσκολέψει εάν προστεθούν και άλλοι ήχοι στο περιβάλλον, 
διαφορετικής έντασης και συχνότητας. Τότε θε πρέπει να 
απομονωθεί ο ήχος που παράγεται από την επιδιωκόμενη ηχητική 
πηγή, πράγμα πιο δύσκολο σε ένα πλούσιο ηχητικά περιβάλλον.

Η εκπαίδευση της προσοχής και της εγρήγορσης, που επιτυγχάνεται 
από τα ανώτερα επίπεδα δυσκολίας αυτής της άσκησης είναι 
μέγιστης σημασίας για την ασφάλεια των τυφλών στον δρόμο. Ένας 
τυφλός δεν έχει συναίσθηση των κινδύνων που υπάρχουν γύρω του, 
και η προσοχή του πρέπει να βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα ώστε να 
μπορεί να απομονώσει από το περιβάλλον τους ήχους που ψάχνει 
για να αναγνωρίσει έναν σημείο, καθώς και τους ήχους που μηνύουν 
τον κίνδυνο (πχ ένα διερχόμενο αυτοκίνητο).

Ακολουθία ηχητικής πηγής στον χώρο: Σε αυτή την άσκηση ο 
εκπαιδευόμενος καλείται να ακολουθήσει το σήμα μιας ηχητικής 
πηγής η οποία κινείται στον χώρο. Στην πρώτη μορφή της άσκησης, 
ακολουθεί τον εκπαιδευτή ο οποίος του παρέχει ένα σταθερό σήμα 
(πχ. χτυπάει παλαμάκια). Σε πιο προχωρημένες μορφές της 
άσκησης, ο ασκούμενος θα πρέπει να καταφέρει να ακολουθεί μια 
ηχητική πηγή η οποία κάνει τυχαίες κινήσεις σε ένα περιβάλλον το 
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οποίο βρίθει από ήχους, έτσι ώστε ο συνεχής εντοπισμός του 
σήματος να είναι αρκετά πιο δύσκολος.

Όπως και στην προηγούμενη κατηγορία ασκήσεων, εκπαιδεύεται η 
ακοή αλλά κυρίως η προσοχή και η εγρήγορση του μαθητή. 

2.4  τεχνικές πορείας

Πριν αρχίσει η εκπαίδευση σε πραγματικές διαδρομές, ο ασκούμενος 
μαθαίνει τεχνικές πορείας με ή χωρίς την χρήση μπαστουνιού. Οι 
τεχνικές αυτές χρησιμοποιούνται στην συνέχεια για να μπορεί να 
κινηθεί ελεύθερα σε μια διαδρομή.

Κίνηση ακολουθώντας μια επιφάνεια: η πιο απλή από τις 
τεχνικές πορείας είναι η κίνηση ακολουθώντας μια επιφάνεια. Στην 
τεχνική αυτή, το σώμα του ασκούμενου τοποθετείται παράλληλα με 
μια επιφάνεια, και χρησιμοποιώντας το χέρι που βρίσκεται προς την 
επιφάνεια για βοήθημα προχωράει παράλληλα με αυτήν. Στόχος 
είναι να κρατηθεί σταθερή η απόσταση που τον χωρίζει από τον 
τοίχο, που σημαίνει ότι προχωράει σε μια ευθεία γραμμή. Στα αρχικά 
στάδια η τεχνική γίνεται χρησιμοποιώντας το χέρι για βοήθεια, αλλά 
αργότερα η κίνηση γίνεται χωρίς καμία υποστήριξη.

Κίνηση χωρίς ακολουθία επιφάνειας: Η επόμενη τεχνική πορείας 
είναι εμφανώς πιο δύσκολη. Πρόκειται για κίνηση χωρίς επιφάνεια 
για οδηγό, και στόχος είναι η τήρηση ευθείας πορείας χωρίς 
παρεκκλίσεις. Μόλις ο ασκούμενος καταφέρει να έχει σχετικά μικρή 
απόκλιση, προχωράει στην επόμενη τεχνική.

Κίνηση με διακοπή της επιφάνειας: Η τεχνική αυτή έχει τις 
περισσότερες εφαρμογές στην πραγματική κίνηση στον δρόμο. Στην 
ουσία πρόκειται για έναν συνδυασμό των δύο τεχνικών που 
αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο ασκούμενος ξεκινάει μια πορεία 
ακολουθώντας μια επιφάνεια, ώσπου φτάνει σε ένα σημείο που αυτή 
διακόπτεται. Εκεί αρχίζει να εφαρμόζει την δεύτερη τεχνική, δηλαδή 
την κίνηση χωρίς ακολουθία επιφάνειας. Εάν η τεχνική του είναι 
καλή, τότε όταν θα φτάσει στο σημείο που ξαναρχίζει η επιφάνεια, 
θα πρέπει το σώμα του να βρίσκεται στην ίδια απόσταση με την 
επιφάνεια όσο αυτή που είχε πριν διακοπεί. Αυτό σημαίνει πως η 
κίνησή του έγινε σε ευθεία γραμμή, που είναι και το επιδιωκόμενο. 

Η τεχνική αυτή έχει αρκετές εφαρμογές, καθώς υπάρχουν αρκετές 
περιπτώσεις στον δρόμο όπου ο ασκούμενος επιθυμεί να 
ακολουθήσει μια επιφάνεια που αυτή διακόπτεται. Ως παράδειγμα 
μπορεί να αναφερθεί ένα οικοδομικό τετράγωνο που διακόπτεται από 
έναν δρόμο για να ακολουθήσει το επόμενο, τον τοίχο μιας 
πολυκατοικίας που διακόπτεται από μια πυλωτή κλπ.   
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2.5  τεχνικές κίνησης στον δρόμο

Κίνηση στην εσωτερική πλευρά του πεζοδρομίου: Σε αυτή την 
τεχνική ο ασκούμενος μαθαίνει να κινείται στην εσωτερική πλευρά 
του πεζοδρομίου. Οδηγούς μπορεί να αποτελέσουν οι τοίχοι των 
πολυκατοικιών.

Κίνηση στην εξωτερική πλευρά του πεζοδρομίου: Σε αυτή την 
τεχνική ο ασκούμενος μαθαίνει να κινείται στην εξωτερική πλευρά 
του πεζοδρομίου. Για να βοηθηθεί στην κίνησή του χρησιμοποιεί τα 
αυτοκίνητα που βρίσκονται σταθμευμένα στην άκρη του 
πεζοδρομίου, όπως και την μικρή διαφορά ύψους του δρόμου με το 
πεζοδρόμιο.

Κίνηση στην μέση οδό: Σε αυτή την τεχνική ο ασκούμενος 
μαθαίνει να κινείται στην μέση του πεζοδρομίου. Είναι η πιο δύσκολη 
από όλες τις τεχνικές, γιατί απουσιάζουν οι επιφάνειες-οδηγοί και 
από τις δύο μεριές.

Να σημειωθεί ότι σε μικρούς δρόμους (όχι λεωφόρους κλπ) οι τυφλοί 
προτιμούν την κίνηση στην μέση του δρόμου. Ο λόγος είναι ότι στον 
δρόμο δεν υπάρχουν εμπόδια και έτσι η κίνηση είναι περισσότερο 
ασφαλής. Το πεζοδρόμιο, αν και δεν έχει αυτοκίνητα, έχει πολλούς 
κινδύνους που απειλούν την ομαλή κίνηση ενός τυφλού (άλλους 
πεζούς, μπαλκόνια, καρτοτηλέφωνα κλπ). Έτσι, ο δρόμος 
προτιμάται. Τα αυτοκίνητα και λοιπά οχήματα αναγνωρίζονται από 
τον θόρυβο που κάνουνε, και ο τυφλός μεταβαίνει στην άκρη του 
δρόμου μέχρι το διερχόμενο όχημα να τον προσπεράσει. Έπειτα 
επιστρέφει στην μέση του δρόμου και συνεχίζει την πορεία του.

2.6  κίνηση σε εσωτερικούς χώρους

Σε αντίθεση με τους εξωτερικούς χώρους, οι εσωτερικοί 
προσφέρονται περισσότερο για εξάσκηση στην κινητικότητα, 
τουλάχιστον στα αρχικά στάδια. Οι λόγοι είναι ότι

εγκυμονούν λιγότερους κινδύνους, καθώς το περιβάλλον είναι πιο 
κλειστό και ελεγχόμενο και δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός 
απρόβλεπτων παραγόντων (αυτοκίνητα, άλλοι πεζοί κλπ).

Υπάρχουν δύο κύριες τεχνικές για την εξερεύνηση εσωτερικών 
χώρων. Η περιμετρική εξερεύνηση και η παράλληλη εξερεύνηση.

περιμετρική εξερεύνηση: Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για την 
εξερεύνηση του σχήματος ενός δωματίου, καθώς και των οροσήμων 
που υπάρχουν στους τοίχους του (παράθυρα, καλοριφέρ, έπιπλα). Ο 
εκπαιδευόμενος ξεκινάει από μία γωνία του δωματίου. 
Χρησιμοποιώντας το χέρι του για οδηγό, περπατάει παράλληλα με 
τον τοίχο έτσι ώστε να βρει όλα τα αντικείμενα που είναι κοντά στον 
τοίχο ή εντοιχισμένα. Όταν φτάσει στην επόμενη γωνία, κάνει 
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στροφή 90 μοιρών και εξερευνάει τον επόμενο τοίχο. Μόλις περάσει 
και τους 4 τοίχους, έχει πλέον μια ιδέα για το σχήμα και τις 
διαστάσεις του δωματίου, όπως επίσης και για τα ορόσημα που 
βρίσκονται περιμετρικά του δωματίου. Οι διαστάσεις δεν μετριούνται 
επακριβώς, αλλά αναλογικά (για παράδειγμα εάν ένα δωμάτιο είναι 
ορθογώνιο, ο ασκούμενος θα καταλάβει ποιο ζεύγος πλευρών είναι 
το μεγαλύτερο και ποιο το μικρότερο).

Εικόνα 18: Περιμετρική εξερεύνηση εσωτερικού χώρου

Η παράλληλη εξερεύνηση χρησιμοποιείται για να εξερευνηθεί το 
εσωτερικό ενός δωματίου. Ο ασκούμενος ξεκινάει πάλι από μια 
γωνία, αλλά αυτή τη φορά τοποθετεί το σώμα του κάθετα με τον 
τοίχο. Η πλάτη του κοιτάει προς τον τοίχο και το εμπρός μέρος του 
σώματός του κοιτάει προς το εσωτερικό του δωματίου. Ο 
ασκούμενος έπειτα προχωράει μέχρι να φτάσει στον απέναντι τοίχο. 
Εκεί κάνει στροφή 180 μοιρών και έπειτα ένα πλάγιο βήμα προς την 
ανεξερεύνητη πάντα μεριά, και προχωράει πάλι προς τον τοίχο από 
τον οποίο ξεκίνησε. Όταν φτάσει στην άλλη άκρη του δωματίου και 
υπάρχει τοίχος στα πλάγια του, η παράλληλη εξερεύνηση έχει 
τελειώσει.

Με αυτόν τον τρόπο εξερευνάται το εσωτερικό ενός δωματίου και 
ανακαλύπτονται τα έπιπλα και τα λοιπά αντικείμενα που είναι 
τοποθετημένα μέσα σε αυτό. 
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Εικόνα 19: Παράλληλη εξερεύνηση εσωτερικού χώρου

Στην πράξη, οι δύο αυτές μέθοδοι συμπληρώνουν η μία την άλλη. 
Στην αρχή συνήθως ακολουθείται η περιμετρική, έτσι ώστε να 
σχηματιστεί μια εικόνα για τις διαστάσεις και το σχήμα του δωματίου, 
και έπειτα εφαρμόζεται η παράλληλη για να σχηματιστεί μια εικόνα 
για το εσωτερικό του.

Με την συμπλήρωση των δύο αυτών μεθόδων, έχει δημιουργηθεί 
πλέον ένας νοητικός χάρτης που περιγράφει το δωμάτιο. Ένας 
έμπειρος εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να βρεθεί σε οποιοδήποτε 
σημείο του δωματίου του ζητηθεί. Για τον σκοπό αυτό 
χρησιμοποιείται η συνδυασμένη γνώση των οροσήμων των τοίχων, 
με την γνώση για το εσωτερικό του δωματίου. Γίνεται δηλαδή μια 
αντιστοιχία του σημείου που επιδιώκεται στο εσωτερικό του 
δωματίου και της σχέσης του με κάποιο ορόσημο που βρίσκεται στην 
περίμετρο.

Στο παρακάτω παράδειγμα, ο ασκούμενος έχει ολοκληρώσει τις 2 
μεθόδους εξερεύνησης, και έχει δημιουργήσει έναν νοητικό χάρτη 
του δωματίου. Του ζητιέται να βρεθεί στο τραπέζι που βρίσκεται στο 
περίπου στο κέντρο του δωματίου.
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Τραπέζι

Καλοριφέρ

Εικόνα 20: κίνηση σε εσωτερικό χώρο

Από την παράλληλη εξερεύνηση ο ασκούμενος γνωρίζει ότι το 
τραπέζι βρίσκεται περίπου στην μέση του δωματίου και λίγο προς τα 
δεξιά σε μήκος (όπως φαίνεται από κάτοψη), και περίπου στα μισά 
του πλάτους. Από την περιμετρική γνωρίζει επίσης ότι στον βόρειο 
τοίχο του δωματίου και προς τα δεξιά (ανατολικά), βρίσκεται ένα 
καλοριφέρ. Από τον συνδυασμό των δύο αυτών πληροφοριών, ο 
ασκούμενος θα βρει το καλοριφέρ με την περιμετρική μέθοδο, και 
έπειτα θα στραφεί προς το δωμάτιο και θα προχωρήσει μέχρι να βρει 
το τραπέζι.

Σε περιπτώσεις έμπειρων τυφλών με αρκετή άνεση στην κίνηση ή 
πολύ καλή γνώση του χώρου, υπάρχει περίπτωση να 
χρησιμοποιηθούν και διαγώνιες ή ακόμη και τυχαίες πορείες. Η 
συμβουλή των εκπαιδευτών είναι το βάδισμα να γίνεται πάντα με 
προσοχή, καθώς ο χώρος μπορεί να έχει αλλάξει, κάτι το οποίο 
μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα [1], [2].

2.7 κίνηση σε εξωτερικούς χώρους

Η περιδιάβαση εξωτερικών χώρων είναι ένας από τους πιο 
δύσκολους τομείς εκμάθησης. Ακριβώς επειδή διδάσκεται κατευθείαν 
στο περιβάλλον με όλους τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί, 
χρειάζεται μεγάλη προσοχή και προσπάθεια. Η εκπαίδευση γίνεται με 
προδιαγεγραμμένες διαδρομές, οι οποίες επιλέγονται από τους 
εκπαιδευτές καθώς παρουσιάζουν μια ποικιλία χαρακτηριστικών που 
χρειάζεται να μαθευτούν (διάσχιση δρόμων, διαφορετικά οικοδομικά 
τετράγωνα κλπ). Οι τυφλοί χρειάζονται μια πολύ πληρέστερη 
περιγραφή μιας διαδρομής από ότι άτομα με φυσιολογική όραση, και 
χρησιμοποιούν πολύ περισσότερα στοιχεία (σημάδια, ήχους, 
μυρωδιές, αντικείμενα κλπ) [Sánchez, Sáenz, 2006]. 
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Καθώς εξερευνώνται άγνωστα περιβάλλοντα, δημιουργείται ένας 
νοητικός χάρτης του περιβάλλοντος χώρου ο οποίος συνεχώς 
ανανεώνεται με τις καινούργιες εξερευνήσεις. Αυτοί οι χάρτες 
χτίζονται με διακριτά σημεία (ορόσημα), τα οποία συνδέονται μεταξύ 
τους και δημιουργούν ένα γράφο [Rober, Masuch, 2005a].  

Η διαδικασία που ακολουθείται απαρτίζεται από τρία στάδια: 

i. περιγραφή της διαδρομής από τον εκπαιδευτή, 

ii. δημιουργία νοητικού χάρτη από τον ασκούμενο και 

iii. εκτέλεση της διαδρομής. 

Τα στάδια αυτά αναλύονται διεξοδικότερα παρακάτω.

1. Περιγραφή της διαδρομής από τον εκπαιδευτή: στο πρώτο 
στάδιο, ο εκπαιδευτής περιγράφει στον εκπαιδευόμενο την διαδρομή 
πάνω στην οποία θα δουλέψουν. Αυτό γίνεται με λεκτική κυρίως 
περιγραφή. Μια διαδρομή σκιαγραφείται χρησιμοποιώντας κόμβους 
και πορείες, και ουσιαστικά μια διαδρομή είναι μια αλληλουχία 
κόμβων οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με πορείες. Σκοπός είναι 
να δοθούν  στον ασκούμενο τα απαραίτητα στοιχεία από τα οποία 
απαρτίζεται μια διαδρομή:

• Kόμβοι είναι τα κομβικά εκείνα σημεία τα οποία πρέπει να 
προσπελαστούν διαδοχικά ώστε να ολοκληρωθεί η διαδρομή.

• Πορείες είναι οι γραμμές (όχι απαραίτητα ευθείες) οι οποίες 
ενώνουν τους κόμβους μεταξύ τους.

Οι κόμβοι είναι επίσης τα σημεία στα οποία αλλάζει η κατεύθυνση 
του ασκούμενου. 

Για την αναγνώριση και περιγραφή των δομικών στοιχείων μιας 
διαδρομής χρησιμοποιούνται ορόσημα, τόσο σημάδια (σταθερά) όσο 
και ενδείξεις (μεταβλητές.) Τα σημάδια είναι στοιχεία που δύσκολα 
θα αλλάξουν θέση, όπως ένα δέντρο ή ένα κτήριο. Οι ενδείξεις είναι 
οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει τον προσανατολισμό και είναι 
διαθέσιμο, όμως δεν είναι απαραίτητο ότι θα βρίσκεται εκεί (όπως 
ένα αυτοκίνητο που συνήθως παρκάρει σε μια συγκεκριμένη θέση, η 
ζέστη τoυ ήλιου που πέφτει στον ασκούμενο ή η μυρωδιά των 
φούρνων ενός μαγαζιού). Παρακάτω παρουσιάζεται μια περιγραφή 
διαδρομής: 

Παράδειγμα περιγραφής διαδρομής 

« Ξεκινάμε την διαδρομή μας από την σχολή τυφλών. Βγαίνουμε έξω 
και προχωράμε ευθεία μέχρι να συναντήσουμε μπροστά μας την 
Βασιλίσσης Όλγας. Η Βασιλίσσης Όλγας είναι μια μεγάλη λεωφόρος. 
Στρίβουμε αριστερά και προχωράμε ευθεία στο πεζοδρόμιο, έτσι 
ώστε ο ήχος της κίνησης να βρίσκεται στα δεξιά μας, έως ότου 
συναντήσουμε το φανάρι. Το φανάρι θα το αναγνωρίσουμε από τον 
χαρακτηριστικό ήχο που κάνουν τα φανάρια, όπως επίσης και από 
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ένα μεγάλο δέντρο που υπάρχει δίπλα ακριβώς από το φανάρι. Στο 
φανάρι στρίβουμε δεξιά, και έχουμε την λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας 
ακριβώς μπροστά μας. Περνάμε τον δρόμο, και μόλις φτάσουμε στο 
απέναντι πεζοδρόμιο στρίβουμε αριστερά. Προχωράμε ευθεία μέχρι 
να βρούμε τον πρώτο δρόμο. Εκεί συνήθως υπάρχουν και κάδοι 
σκουπιδιών. Στρίβουμε δεξιά και προχωράμε πάνω στον δρόμο αυτό 
που λέγεται Σόλωνος.  

Περνάμε τον πρώτο κάθετο δρόμο, που είναι η Εδμόνδου Ροστάν. 
Περνάμε τον δεύτερο δρόμο, που είναι η Καλλιδοπούλου. Φτάνουμε 
στον τρίτο κάθετο δρόμο, και στρίβουμε δεξιά. Μόλις φτάσουμε στο 
πεζοδρόμιο αριστερά μας, το γωνιακό κτήριο που είναι ακριβώς 
μπροστά μας έχει τοίχους με ανάγλυφα τούβλα. Εκεί βρίσκουμε τον 
εκπαιδευτή. Η διαδρομή έχει ολοκληρωθεί.»

(πηγή: σχολή τυφλών Θεσσαλονίκης, [2])

Σχολή τυφλών

εκπαιδευτής

φανάρι

δέντρο

διάβαση
Βασσιλίσης Όλγας

Σό
λω

νο
ς

Καλλιδοπούλου

Εδμόνδου Ροστάν

Κάδοι

Εικόνα 21: Γραφική αναπαράσταση της διαδρομής

Όπως παρατηρείται, η διαδρομή είναι μια ακολουθία κομβικών 
σημείων που ενώνονται μεταξύ τους από νοητές γραμμές. Η 
μετάφραση της κάθε διαδρομής γίνεται ως εξής: Οι κόμβοι 
προσδιορίζονται με ένα βασικό χαρακτηριστικό, και όσα περισσότερα 
ορόσημα γίνεται (είτε σταθερά είτε μεταβλητά), έτσι ώστε να 
υπάρχει αρκετή πληροφορία για να αναγνωριστούν. Έτσι για 
παράδειγμα, ο κόμβος φανάρι έχει ως βασικό χαρακτηριστικό το 
φανάρι και ως ορόσημο το δέντρο που βρίσκεται δίπλα του (σταθερό 
ορόσημο), καθώς και τον ήχο που παράγει. Ένα άλλο 
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χαρακτηριστικό που πρέπει να δηλώνεται στους κόμβους είναι η 
κατεύθυνση που πρόκειται να ακολουθηθεί από τον εκπαιδευόμενο 
(εάν δηλαδή αυτή μένει ίδια ή αλλάζει.)  Για τον σκοπό αυτό 
χρησιμοποιούνται οι λέξεις αριστερά και δεξιά, οι οποίες δηλώνουν 
στροφή 90 μοιρών ως προς τον εκπαιδευόμενο πάντα. 

Οι γραμμές που ενώνουν τους κόμβους είναι πορείες (συνήθως 
ευθείες γραμμές, αλλά όχι πάντα) στις οποίες ο εκπαιδευόμενος 
προχωράει μέχρι να συναντήσει τον επόμενο κόμβο. Σε αυτές 
δηλώνεται η κλίση τους (αν είναι ευθεία ή πχ. ελλειπτική τροχιά), 
πιθανοί κίνδυνοι πάνω στην διαδρομή (ένα πεζοδρόμιο με χαμηλά 
μπαλκόνια), και όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες που να 
δίνουν σιγουριά στον εκπαιδευόμενο ότι κινείται επάνω στην σωστή 
πορεία. Τέτοια πληροφορία έρχεται τις περισσότερες φορές με την 
μορφή ηχητικών σημάτων (όπως στην παραπάνω περιγραφή 
διαδρομής, όπου όταν ο ασκούμενος κινείται παράλληλα με κάποιον 
δρόμο, έχει τον θόρυβο των αυτοκινήτων στα πλάγια του (δεξιά ή 
αριστερά). Έτσι, ξέρει ότι όσο ακούει τον θόρυβο σε σταθερή 
απόσταση και στην ίδια πλευρά, δεν παρεκκλίνει από τον στόχο του).

Για την καλύτερη περιγραφή μιας διαδρομής, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και τρισδιάστατοι ανάγλυφοι χάρτες. Ο 
εκπαιδευτής δημιουργεί έναν επιτραπέζιο ανάγλυφο χάρτη υπό 
κλίμακα, στον οποίο τοποθετεί τους κόμβους και τις γραμμές που 
τους ενώνουν. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται διάφορα υλικά 
όπως πλαστελίνη, πηλός, οδοντογλυφίδες ή καλαμάκια (για τις 
γραμμές) κλπ. Ο εκπαιδευόμενος ψηλαφεί τον ανάγλυφο χάρτη με 
τα χέρια του, και έτσι παίρνει μια καλύτερη εικόνα της διαδρομής και 
του πως αυτή εξελίσσεται στον χώρο. Οι ανάγλυφοι αυτοί χάρτες δεν 
χρειάζονται να έχουν ακριβείς αποστάσεις. Αυτό που έχει 
περισσότερη σημασία είναι η αναλογία των αποστάσεων μεταξύ τους 
καθώς και η ακολουθία των κόμβων.

2. Δημιουργία νοητικού χάρτη από τον εκπαιδευόμενο: Στο 
δεύτερο στάδιο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να δημιουργήσει στο μυαλό 
του έναν νοητικό χάρτη, ο οποίος προέρχεται από την περιγραφή της 
διαδρομής. Ο νοητικός χάρτης αποτελείται από μια σειρά κόμβων, οι 
οποίοι ενώνονται μεταξύ τους με γραμμές. Για κάθε κόμβο ή κάθε 
γραμμή, ο εκπαιδευόμενος προσπαθεί να συγκρατήσει όσες 
περισσότερες από τις πληροφορίες με τις οποίες έχει τροφοδοτηθεί 
μπορεί. Αν δεν θυμάται κάποια, μπορεί να ξαναρωτήσει τον 
εκπαιδευτή ή να ζητήσει να ψηλαφίσει ξανά τον ανάγλυφο χάρτη 
(εάν αυτός υπάρχει). Όταν θεωρήσει ότι είναι έτοιμος και ο νοητικός 
χάρτης έχει εδραιωθεί, περνάει στο τρίτο στάδιο.

Ο νοητικός χάρτης της προηγούμενης διαδρομής του παραδείγματος 
θα μπορούσε να ήταν κάπως έτσι:
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Κόμβος 1
Σχολή τυφλών

Κόμβος 2
Λεωφόρος μπροστά

Κόμβος 3
Ορόσημα: φανάρι, δέντρο

Κόμβος 4
Η απέναντι πλευρά

Κόμβος 5
Κάθετος δρόμος
Σημάδι: κάδοι

Κόμβος 6
1ος κάθετος δρόμος

Κόμβος 7
2ος κάθετος δρόμος

Κόμβος 8
3ος κάθετος δρόμος

Κόμβος 9
Τελικός κόμβος
Ορόσημο:ανάγλυφα τούβλα

Η κίνηση στα δεξιά μας

Εικόνα 22: χάρτης κόμβων διαδρομής εξωτερικού χώρου

3. εκτέλεση της διαδρομής: Το τρίτο στάδιο είναι η εκτέλεση της 
διαδρομής. Ο εκπαιδευόμενος μεταφράζει τους κόμβους του 
νοητικού χάρτη σε στόχους, τους οποίους πρέπει να εκπληρώσει με 
την σειρά. Εάν φτάσει στον τελευταίο κόμβο, τότε η διαδρομή έχει 
ολοκληρωθεί. Έτσι υπάρχει ένας αριθμός από μικρούς, διακριτούς 
στόχους, οι οποίοι δίνουν στον ασκούμενο κατεύθυνση και σκοπό 
καθώς και μια εικόνα της προόδου του κατά την διάρκεια της πορείας 
του. 

Ξεκινώντας για κάθε στόχο, ο εκπαιδευόμενος αφήνει πίσω του τον 
προηγούμενο κόμβο και προχωράει πάνω σε μια γραμμή. Καθώς 
κινείται έχει στο μυαλό του δύο ομάδες πληροφοριών: τα ορόσημα 
της γραμμής (ώστε να μην ξεφύγει από την πορεία του),  και τα 
ορόσημα του κόμβου προς τον οποίο κατευθύνεται. Εάν αναγνωρίσει 
οποιοδήποτε από αυτά, τότε ψάχνει για να βρει και τα υπόλοιπα του 
συγκεκριμένου κόμβου. Όταν τα βρει όλα (ή αρκετά ώστε να είναι 
σίγουρος ότι όντως βρίσκεται στο κομβικό σημείο), τότε ο στόχος 
έχει επιτευχθεί και ο εκπαιδευόμενος μπορεί να προχωρήσει στον 
επόμενο.

Υπάρχει η περίπτωση ο ασκούμενος να μην καταφέρει να φτάσει 
στον επόμενο κόμβο-στόχο. Αυτό μπορεί να προέρχεται από δύο 
περιπτώσεις. Είτε έχει παρεκκλίνει αρκετά από την πορεία του, είτε 
ενώ είναι στον σωστό δρόμο δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα ορόσημα 
του επόμενου κόμβου (δύο περιπτώσεις για αυτό: δεν έχει 
προχωρήσει αρκετά ή έχει προσπεράσει τον κόμβο). Ο ασκούμενος 
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μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή στα μέσα μιας διαδρομής να 
αποφασίσει ότι έχει βγει εκτός πορείας (χωρίς απαραίτητα να είναι 
σωστή η κρίση του αυτή). Η απόφαση του εκπαιδευόμενου ότι είναι 
εκτός πορείας έρχεται από δύο επίσης πηγές: η πρώτη είναι να 
σταματήσει να αναγνωρίζει τα ορόσημα της γραμμής (για 
παράδειγμα ο ήχος των αυτοκινήτων που θα έπρεπε να βρίσκεται 
στα δεξιά του να βρεθεί σε άλλη κατεύθυνση). Η δεύτερη είναι να 
μην αναγνωρίζει κανένα από τα ορόσημα του κόμβου στον οποίο 
κατευθύνεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εκπαιδευόμενος μπορεί να 
σταματήσει και να ζητήσει βοήθεια από κάποιον περαστικό. 
Διδάσκονται συγκεκριμένες τεχνικές ώστε να μπορούν να 
εξασφαλίσουν βοήθεια από κάποιον άνθρωπο, αλλά επίσης και οι 
πληροφορίες που θα τους δοθούν να είναι άμεσα αξιοποιήσιμες και 
σε τέτοια μορφή ώστε να μην δημιουργούν περισσότερη σύγχυση. Οι 
έννοιες του δεξιά και του αριστερά πρέπει να είναι σαφείς, διότι άλλη 
κατεύθυνση υποδηλώνουν ως προς αυτόν που δίνει οδηγίες και άλλη 
ως προς τον εκπαιδευόμενο.

Εάν δεν υπάρχει κάποιος περαστικός ώστε να ζητήσει βοήθεια, τότε 
ο εκπαιδευόμενος κάνει στροφή 180 μοιρών και περπατάει προς την 
αντίθετη κατεύθυνση. Στόχος του τώρα είναι να ξαναγυρίσει στον 
προηγούμενο κόμβο που έχει κατακτηθεί, και από εκεί να 
ξαναπροσπαθήσει την διαδρομή για τον επόμενο κόμβο. Κατά τη 
διάρκεια της επιστροφής σε προηγούμενο στόχο η προσοχή 
βρίσκεται στραμμένη στα ορόσημα του προηγούμενου κόμβου ώστε 
να αναγνωριστούν, και ταυτόχρονα στα ορόσημα της γραμμής. 
Κάποια από τα ορόσημα της γραμμής είναι τώρα ανεστραμμένα (αν 
δηλαδή ο ήχος της κίνησης των αυτοκινήτων βρίσκονταν στα δεξιά 
του ασκούμενου, τώρα θα πρέπει να βρίσκεται στα αριστερά του).

Από τα παραπάνω φαίνεται πως το τρίτο στάδιο είναι στην ουσία 
ένας βρόγχος που μπορεί να περιγραφεί από το παρακάτω σχήμα:
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Αρχικός κόμβος

Κόμβος n

Κόμβος n + 1
Απόκλιση από πορεία

Επιστροφή σε 
προηγούμενο κόμβο

Εικόνα 23: εκτέλεση μιας διαδρομής

Ο ασκούμενος κινείται από κόμβο σε κόμβο χρησιμοποιώντας τις 
γραμμές. Εάν παρεκκλίνει από κάποια γραμμή και δεν μπορεί να 
φτάσει στον κόμβο-στόχο, τότε κάνει στροφή 180 μοιρών και φτάνει 
στον τελευταίο κόμβο που επισκέφτηκε. Από εκεί προσπαθεί ξανά για 
τον επόμενο στόχο. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι ο 
στόχος να επιτευχθεί. Μόλις ο ασκούμενος φτάσει στον τελευταίο 
κόμβο, η διαδρομή έχει ολοκληρωθεί.

2.8 Διάσχιση δρόμου 

Η διάσχιση ενός δρόμου είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που 
απασχολεί τους τυφλούς όλων των ηλικιών και επιπέδων 
εκπαίδευσης. Είναι ιδιαίτερα προβληματικό σημείο καθώς υπάρχει 
υψηλός βαθμός κινδύνου, και οι επιπτώσεις από λάθη και 
λανθασμένες κρίσεις μπορεί να αποβούν πολύ σοβαρές. Συνήθως 
έρχεται αργότερα στο πρόγραμμα σπουδών και μόνο εάν ο 
ασκούμενος έχει αποκτήσει αρκετή ευχέρεια με την κίνηση στον 
δρόμο.

Διάσχιση δρόμου διπλής κατεύθυνσης με διαχωριστική νησίδα 
και κάθετου δρόμου διπλής κατεύθυνσης:  Η περίπτωση αυτή 
είναι και η πιο δύσκολη. Υπάρχει ένας δρόμος διπλής κατεύθυνσης 
(πιθανότατα λεωφόρος), ο οποίος χωρίζεται στην μέση με 
διαχωριστική νησίδα, και ένας κάθετος δρόμος επίσης διπλής 
κατεύθυνσης. Η διάβαση βρίσκεται στο σημείο Α και ο 
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εκπαιδευόμενος θέλει να περάσει την διάβαση και να βρεθεί στο 
σημείο Β και έπειτα στο Γ. Στο σχήμα φαίνεται με μπλε χρώμα ο 
εκπαιδευόμενος και η επιθυμητή του πορεία. 

A

Γ

Β

Εικόνα 24: διάσχιση δρόμου διπλής κατεύθυνσης με νησίδα και κάθετο δρόμο 
διπλής κατεύθυνσης

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει, ειδικά αν η διάβαση είναι 
άγνωστη, είναι να παρατηρηθεί καλά και να απομνημονευτεί ο 
κύκλος του φαναριού, δηλαδή κάθε πότε αλλάζει το φανάρι και 
επιτρέπει την κίνηση σε συγκεκριμένη λωρίδα. Αφού γίνει αυτό, τότε 
μπορεί να ξεκινήσει η εκπαίδευση διάσχισης του δρόμου.

Στην περίπτωση αυτή, το πέρασμα του δρόμου θα γίνει σε δύο 
φάσεις:

• Φάση α: Το φανάρι έχει  ανάψει κόκκινο για τον μεγάλο 
δρόμο, και ο εκπαιδευόμενος μπορεί να περάσει με ασφάλεια 
το πρώτο μισό του δρόμου και να καταλήξει στο σημείο Β. Η 
κίνηση των αυτοκινήτων που ακούει στα δεξιά του είναι το 
σήμα για να ξεκινήσει. Η κίνηση αυτή είναι και η προστασία 
του.

• Φάση β: Το φανάρι έχει σταματήσει την κίνηση προς τα 
αριστερά. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να διασχίσει το δεύτερο 
μισό του δρόμου. Ο κίνδυνος εδώ είναι τα αυτοκίνητα που 
έρχονται από τον κάθετο δρόμο και τα οποία δεν θέλουν να 
συνεχίσουν ευθεία παρά στρίβουν προς τον μεγάλο δρόμο. 
Εδώ ο εκπαιδευόμενος στηρίζεται στην ακοή του και προσπαθεί 
να καταλάβει αν τα αυτοκίνητα θα στρίψουν ή εάν θα 
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συνεχίσουν ευθεία. Εάν ο ήχος των αυτοκινήτων βρίσκεται στα 
δεξιά του μετά το μισό του δρόμου, σημαίνει πως τα 
αυτοκίνητα θα συνεχίσουν ευθεία. Αν ο ήχος αλλάξει και δεν 
είναι πια στα δεξιά του, σημαίνει πως ένα αυτοκίνητο σκοπεύει 
να στρίψει. Σε αυτήν την περίπτωση ο ασκούμενος σταματάει 
και περιμένει να περάσει πρώτα το αυτοκίνητο, έπειτα περνάει 
και αυτός.

Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις διάσχισης ενός δρόμου μπορούν να 
προέλθουν από αυτήν την βασική και πιο περίπλοκη περίπτωση. 
Διακρίνουμε τα εξής σενάρια:

Δρόμος χωρίς διαχωριστικό: Η διάσχιση ενός τέτοιου δρόμου 
είναι πανομοιότυπη με την πρώτη περίπτωση, με την διαφορά ότι 
πρέπει να διασχιστεί σε μία φάση.

Περίπτωση που ο κάθετος δρόμος είναι μονής κατεύθυνσης: 
Εάν η κατεύθυνση του κάθετου δρόμου είναι γνωστή, τότε το 
πέρασμα της δεύτερης φάσης είναι σαφώς πιο εύκολο, καθώς τα 
αυτοκίνητα τείνουν να καταλαμβάνουν πρώτα την πλευρά του 
δρόμου στην οποία βρίσκονται πιο κοντά. Έτσι ο ασκούμενος έχει 
περισσότερο χρόνο για να περάσει στην άλλη πλευρά. 

A

Γ

Β

Εικόνα 25: διάσχιση δρόμου διπλής κατεύθυνσης με νησίδα και κάθετο δρόμο 
μονής κατεύθυνσης

Περίπτωση όπου ο δρόμος προς διάσχιση είναι μονής 
κατεύθυνσης: Η πιο εύκολη όλων των περιπτώσεων. Ο ασκούμενος 
μπορεί να διαβεί τον δρόμο με ασφάλεια, καθώς τα αυτοκίνητα που 
έρχονται από τον κάθετο δρόμο στρίβουν μόνο προς την κατεύθυνση 
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του μεγάλου δρόμου και δεν αποτελούν κίνδυνο για αυτόν.

A

Β

διάβαση

Εικόνα 26: διάσχιση δρόμου μονής κατεύθυνσης

2.9 χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς 

Η διδασκαλία στην χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς έχει δύο 
σκέλη. Το πρώτο είναι τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά κάθε 
μέσου έτσι ώστε να μπορεί να προσπελαστεί από τον τυφλό. Δίνεται 
πλήρης και συμπληρωματική ανάγλυφη περιγραφή για το κάθε μέσο 
(λεωφορείο, βαγόνι του μετρό κλπ) έτσι ώστε να κατανοηθεί το 
σχήμα και η κατασκευή του και να μην υπάρχουν προβλήματα και 
δυσκολίες στην πρόσβασή του. Το δεύτερο σκέλος είναι αυτό που 
ενδιαφέρει εδώ. Γίνεται διδασκαλία στην χρήση του μέσου, δηλαδή 
στον τρόπο με τον οποίο μεταβαίνει κανείς από το αρχικό σημείο στο 
σημείο που πρέπει να φτάσει. Η λογική είναι ακριβώς η ίδια με την 
αναπαράσταση των εξωτερικών διαδρομών: πρόκειται για μια 
ακολουθία από κόμβους, οι οποίοι ενώνονται μεταξύ τους με 
πορείες. Η διαφορά είναι ότι δεν χρειάζεται να περπατηθούν οι 
πορείες αυτές καθώς το μέσο αναλαμβάνει την μετάβαση από κόμβο 
σε κόμβο. Έτσι το μόνο που χρειάζεται είναι να γίνει μια νοητική 
αναπαράσταση των διαδρομών με τους κόμβους τους, καθώς και του 
τρόπου που συνδέονται αυτές μεταξύ τους και σε ποιους κόμβους 
πραγματοποιείται η σύνδεση αυτή.

Παράδειγμα

Έστω ότι ο ασκούμενος θέλει να πάρει τον ηλεκτρικό από το σταθμό 
της Καλλιθέας και να μεταβεί στο σταθμό της Κατεχάκη. Πρέπει να 
γνωρίζει ότι η Καλλιθέα είναι στην πράσινη γραμμή, η Κατεχάκη 
είναι στην μπλε γραμμή και ότι οι δύο γραμμές ενώνονται μεταξύ 
τους στον κόμβο Μοναστηράκι. Επίσης πρέπει να γνωρίζει ότι από 
την Καλλιθέα πρέπει να κινηθεί προς Κηφισιά (για να φτάσει στο 
Μοναστηράκι) και από εκεί να κινηθεί προς Εθνική Άμυνα. 
Ουσιαστικά ο ασκούμενος πρέπει να έχει στο μυαλό του 
κατασκευασμένο έναν νοητικό χάρτη των γραμμών του Μετρό και 
του Ηλεκτρικού σιδηρόδρομου:
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μοναστηράκι

Κατεχάκη

καλλιθέα

Προς Κηφισιά

Προς Εθνική Άμυνα

Εικόνα 27: νοητικός χάρτης χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς

Όπως γίνεται γνωστό η αναπαράσταση αφαιρετικής γνώσης σε αυτή 
τη μορφή (κόμβοι και πορείες) είναι μια δεξιότητα που 
χρησιμοποιείται αρκετά από έναν τυφλό που επιθυμεί να κινείται 
ανεξάρτητα και πρέπει να ασκηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό.
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3 Εκπαιδευτικά παιχνίδια

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τα εκπαιδευτικά παιχνίδια εν γένει, και 
ειδικότερα αυτά που αναπτύχθηκαν με σκοπό την χρήση τους από 
άτομα με ειδικές ανάγκες (και, πιο συγκεκριμένα, άτομα με 
προβλήματα όρασης). Παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματά τους, οι 
τομείς χρήσης τους καθώς και οι λόγοι που προτιμώνται ως 
βοηθήματα έναντι του εκπαιδευτικού λογισμικού. Επίσης 
παρουσιάζεται η μεθοδολογία ανάπτυξης εκπαιδευτικών παιχνιδιών 
που εισήγαγε ο Marc Prensky [Prensky, 2001], η οποία και 
χρησιμοποιήθηκε στην δημιουργία του σχεδιαστικού πλαισίου και του 
πρότυπου παιχνιδιού.     

3.1 Ψηφιακά Εκπαιδευτικά παιχνίδια

Το εκπαιδευτικό λογισμικό, τόσο ως βοήθημα και συμπλήρωμα 
μάθησης όσο και ως ανεξάρτητο και κύριο εκπαιδευτικό μέσο έχει 
προσελκύσει το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας. Ένας 
ιδιαίτερος τομέας της ψηφιακής εκπαίδευσης είναι τα εκπαιδευτικά 
ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα οποία αναφέρονται με τον γενικευμένο 
όρο edutainment ή digital game-based learning [Prensky, 2001]. 
Πρόκειται για εφαρμογές οι οποίες έχουν σκοπό να διδάξουν 
συγκεκριμένα γνωσιακά αντικείμενα και το επιτυγχάνουν μέσα από 
πλατφόρμες παιχνιδιών.

Παρατηρείται ένας ενθουσιασμός από τα παιδιά και τους εφήβους για 
τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Είναι γνωστό πλέον ότι τα παιχνίδια αυτά 
αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της κουλτούρας των παιδιών 
[Provenzo, 1991], [Griffiths, 2002]. Η προσκόλληση των παιδιών σε 
αυτά αρχικά είχε ανησυχήσει τους γονείς και τους δασκάλους, αλλά 
οι ερευνητές των εκπαιδευτικών μεθοδολογιών σύντομα 
αναρωτήθηκαν για το εάν η προσκόλληση που δημιουργείται από τα 
παιχνίδια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς [Mc 
Grenere, 1996]. Πολλοί ερευνητές τονίζουν πλέον τα πλεονεκτήματα 
των παιχνιδιών στην εκπαίδευση. Ο Papert [1993] τονίζει πως τα 
βιντεοπαιχνίδια διδάσκουν γρήγορα, προσφέροντας υψηλό επίπεδο 
ανταγωνισμού και ανταμοιβών. Ο Boyle [1997] παρατηρεί ότι 
προσφέρουν προσκόλληση και ενδιαφέρον στην μαθησιακή 
διαδικασία. Οι Amory et al [1998] τονίζουν ότι τα παιχνίδια 
προσφέρουν ένα τρόπο μάθησης όπου οι μαθητές γίνονται μέρος 
κονστρουκτιβιστικών (constructivist) μικρόκοσμων, όπου δεν 
μελετάνε απλώς ένα θέμα από απόσταση αλλά γίνονται μέρος του 
μέσω του παιχνιδιού και της πλοκής του. Οι Carswell, Benyon [1996] 
αναφέρουν ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν δυνάμεις καθήλωσης 
και κινητοποίησης του κοινού οι οποίες δεν έχουν ερευνηθεί 
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διεξοδικά, ούτε είναι γνωστή η φύση τους. Αναφέρουν επίσης ότι 
μπορούν να λειτουργήσουν θετικά σε μία μαθησιακή διαδικασία, 
ειδικά όταν στόχος είναι να κρατηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον του 
κοινού.

Σύμφωνα με τους Robertson, Good [2002] τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 
απορροφούν το ενδιαφέρον του χρήστη και αυτός προσκολλάται με 
αυτά - κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να παρέχουν ένα γόνιμο 
έδαφος για να λάβει χώρα η διαδικασία της μάθησης.  Μια αναφορά 
από το βρετανικό project Teachers Evaluating Educational 
Multimedia (TEEM) έδειξε ότι οι εκπαιδευτές και οι γονείς 
αναγνωρίζουν ότι τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης 
προβλημάτων, επικοινωνίας και κριτικής σκέψης μέσω της 
αλληλεπίδρασής τους με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια [Robertson, Good, 
2002]. Το συγκεκριμένο project ήταν ένα από τα πρώτα που έφερε 
σε επικοινωνία και επαφή εκπαιδευτές και δασκάλους με 
επαγγελματίες σχεδιαστές παιχνιδιών.

Παρ’ όλες τις δεκαετίες έρευνας ακόμη υπάρχει έλλειψη 
ολοκληρωμένων πλαισίων και θεμάτων που θα μπορούσαν να 
τραβήξουν το ενδιαφέρον των χρηστών και να βελτιώσουν την 
μαθησιακή διαδικασία. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που 
ερευνώνται οι νέες εκπαιδευτικές τάσεις οι οποίες σχετίζονται με τον 
νεοφερμένο κόσμο, τρόπο και δυνατότητες του τομέα της 
Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή (HCI) [Pivec et al, 2003]. 
Οι νέες τάσεις δεν πρέπει απλά να στηρίζονται στην τεχνολογία και 
την παρουσίαση των δεδομένων - η ίδια η μεθοδολογία και οι 
στρατηγικές της διδασκαλίας πρέπει να αλλάξουν. Για παράδειγμα σε 
σχετική έρευνα του ο David, [1997] (αναφέρεται από τον [Pivec et 
al, 2003]) τονίζει ότι υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για 
μεγαλύτερο βαθμό αλληλεπίδρασης στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. 
Υπάρχει μια διακριτή ανάγκη να προσφέρονται ευκαιρίες για την 
εφαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτώνται από 
μελέτη σε εικονικούς κόσμους, με κύριο στοιχείο την αλληλεπίδραση 
και την εμβύθιση του παίκτη στο εικονικό περιβάλλον. 

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια και οι μεθοδολογίες ανάπτυξής τους δεν 
έχουν ωριμάσει ακόμη στον βαθμό που να θεωρούνται ως αυτόνομα 
μαθησιακά συστήματα ικανά να παρέχουν όλο το φάσμα γνώσεων 
που χρειάζεται, ειδικά σε πολύπλοκα ζητήματα. Από την άλλη 
χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερη επιτυχία όταν σχεδιάζονται με 
ιδιαίτερο στόχο να αναπτύξουν μια συγκεκριμένη δεξιότητα ή να 
διδάξουν ένα συγκεκριμένο θέμα [Griffiths, 2002]. 

3.1.1Το παιχνίδι 

Αρχικά μπορούμε να ορίσουμε ως παιχνίδι μια εθελοντική 
δραστηριότητα που περιλαμβάνει συμμετέχοντες, στόχους, κανόνες, 
και κάποια μορφή ανταγωνισμού (σωματική ή νοητική) [Asgari, 
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Kaufman, 2004].

Ο Dempsey et al [2002] (αναφέρεται από τους [Asgari, Kaufman, 
2004]) ορίζει το παιχνίδι ως ένα σύνολο δραστηριοτήτων που 
περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους παίκτες. Έχει στόχους, 
περιορισμούς, ανταμοιβές και συνέπειες. Τα παιχνίδια οδηγούνται 
από κανόνες και επίσης πάντα υπάρχει κάποια μορφή ανταγωνισμού, 
ακόμη και εάν αυτός ο ανταγωνισμός είναι με τον ίδιο μας τον εαυτό. 

Το ηλεκτρονικό παιχνίδι αναφέρεται σε ένα παιχνίδι που παίζεται 
χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο Garris et al [2002] 
ορίζει το παιχνίδι στον υπολογιστή ως «εθελοντικό, μη-παραγωγικό 
και αποκομμένο από τον πραγματικό κόσμο». Από την άλλη ο Jones 
[1999] (αναφέρεται από τους  [Asgari, Kaufman, 2004]) αναφέρει 
ότι για μερικούς ανθρώπους τα παιχνίδια είναι περισσότερο 
ρεαλιστικά και αληθινά από την πραγματικότητα. 

Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια ορίζονται ως παιχνίδια τα οποία 
έχουν ενσωματωμένο (μέσα στο gameplay τους) το εκπαιδευτικό 
υλικό [Prensky, 2001].

3.1.2 Χαρακτηριστικά του καλού ηλεκτρονικού παιχνιδιού

Δεν είναι όλα τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ελκυστικά και ενδιαφέροντα. 
Φαίνεται ότι τα επιτυχημένα παιχνίδια μοιράζονται κάποια κοινά 
στοιχεία. Τα καλά παιχνίδια χρησιμοποιούν την ενδογενή 
κινητοποίηση (intrinsic motivation, [Malone, 1980]). Ενσωματώνουν 
μία πρόκληση, έχουν ένα στόχο αλλά αβέβαια αποτελέσματα, δίνουν 
ξεκάθαρη και ενθαρρυντική ανάδραση και προσφέρουν στοιχεία 
όπως η έξαψη της περιέργειας και η φαντασία ([Malone, 1980]). Ο 
έλεγχος επάνω στα στοιχεία του παιχνιδιού ([Malone & Lepper, 
1987], [Waal, 1995], [Snider, 2003] αναφέρεται από τους [Asgari, 
Kaufman, 2004 ]), η αλληλεπίδραση ([Waal, 1995] αναφέρεται από 
τους [Asgari, Kaufman, 2004 ]) και ο ανταγωνισμός ([Malone & 
Lepper,1987], [Vorderer & Hartmann, 2003], [Vockell, 2004] 
αναφέρεται από τους [Asgari, Kaufman, 2004 ]) είναι κάποια ακόμη 
βασικά στοιχεία ενός καλού και ενδιαφέροντος παιχνιδιού.

Σύμφωνα με τον Garris et al [2002] η φαντασία, η περιέργεια, οι 
κανόνες και οι στόχοι, η συναισθηματική διέγερση, η πρόκληση και 
το μυστήριο είναι τα έξι στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα καλό 
παιχνίδι. Επίσης αναφέρεται από τον ίδιο ότι για να βοηθηθεί η 
μάθηση (στην περίπτωση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών) τα στοιχεία 
αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν μέσα στο συγκεκριμένο γνωστικό 
πλαίσιο που μας ενδιαφέρει (και όχι σε οποιοδήποτε κομμάτι του 
παιχνιδιού).

Σύμφωνα με τον Malone [1981] (αναφέρεται από τον [Squire, 
2000]), υπάρχουν τέσσερα βασικά στοιχεία ενός ηλεκτρονικού 
παιχνιδιού που καθορίζουν το επίπεδο της προσκόλλησης σε αυτό: 
φαντασία, περιέργεια, πρόκληση και έλεγχος. 
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Τέλος, σύμφωνα με τον Myers [1990](αναφέρεται από τους [Asgari, 
Kaufman, 2004]), η φαντασία, αντίθετα με την πρόκληση και την 
αλληλεπίδραση δεν είναι τόσο δυνατό στοιχείο ώστε να κρατήσει τον 
παίκτη προσηλωμένο - είναι όμως ένας σημαντικός παράγοντας 
επηρεασμού του στα αρχικά στάδια που δοκιμάζεται το παιχνίδι, 
όπου ο παίκτης αποφασίζει εάν θα ασχοληθεί τελικά με αυτό ή όχι. 

Συνοψίζοντας, μερικά από τα στοιχεία που καθιστούν ενδιαφέρον 
ένα παιχνίδι είναι:

• Πρόκληση 

• Αλληλεπίδραση

• Έλεγχος 

• Ανταγωνισμός

• Κανόνες και στόχοι

• Ανάδραση

• Μυστήριο – έξαψη της περιέργειας

• Φαντασία (ειδικά στα αρχικά στάδια του παιχνιδιού)

3.1.3 Πλεονεκτήματα των εκπαιδευτικών παιχνιδιών

Αντιπαραβάλλοντας τις κλασσικές μεθόδους διδασκαλίας με 
εναλλακτικές και συνήθως συμπληρωματικές μεθόδους εκπαίδευσης, 
δύο πολύ βασικοί περιορισμοί των πρώτων γίνονται εμφανείς:

i. η έλλειψη ευκαιριών για να εξασκηθούν οι δεξιότητες που 
μαθεύτηκαν και 

ii. η αδυναμία να διατηρηθεί το ενδιαφέρον και τα κίνητρα των 
μαθητών για μεγάλες περιόδους, ώστε να σημειωθεί πρόοδος 
στις δεξιότητες αυτές. 

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια απευθύνονται και στα δύο αυτά ζητήματα 
παρέχοντας ένα περιβάλλον για εξάσκηση το οποίο είναι εμφανώς 
πιο ενδιαφέρον από τις μεθόδους της κλασσικής εκπαίδευσης [Halff , 
1994].

Το βασικό χαρακτηριστικό ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού είναι ότι το 
εκπαιδευτικό υλικό είναι χτισμένο μέσα στο παιχνίδι και 
αναμεμιγμένο με τα χαρακτηριστικά του. Το παιχνίδι παρακινεί έτσι 
τον χρήστη ώστε αυτός να επαναλαμβάνει με την ασχολία του 
επαναλήψεις των εκπαιδευτικών ασκήσεων και δραστηριοτήτων 
[Pivec et al, 2003], και έτσι εκπαιδεύεται χωρίς απαραίτητα να το 
συνειδητοποιεί. Η μάθηση λαμβάνει χώρα όταν ο χρήστης είναι 
συναισθηματικά ενσωματωμένος και αλληλεπιδρά δραστικά με το 
παιχνίδι, όπου παρέχονται προκλήσεις και διαφορετικές επιλογές 
δράσης με απώτερο σκοπό την άσκηση και εκπαίδευση.

Δεν τίθεται θέμα ποια μέθοδος είναι η προτιμότερη ή 
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αποτελεσματικότερη. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια χρησιμοποιούνται 
συνήθως ως συμπλήρωμα του κύριου κορμού διδασκαλίας ή για 
μικρότερα, προσιτά και οριοθετημένη θέματα [Griffiths, 2002]. Τα 
αποτελέσματα όμως μέχρι στιγμής είναι ενθαρρυντικά. Σε αντίστοιχη 
έρευνα που έγινε ([Virvou, 2002]), τα παιδιά που αλληλεπίδρασαν 
με ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι δαπάνησαν περισσότερες ώρες, έμαθαν 
και θυμόντουσαν περισσότερα και διασκέδασαν πιο πολύ σε σχέση με 
αυτά που αλληλεπίδρασαν με μία εκπαιδευτική εφαρμογή χωρίς το 
στοιχείο του παιχνιδιού.

Επιτυχημένες ευκαιρίες για μάθηση μπορούν να δημιουργηθούν με 
γνώμονα την κονστρουκτιβιστική (constructivist) θεωρία, όπου ο 
κονστρουκτιβισμός δηλώνει μια προσέγγιση εξερεύνησης και 
ανακάλυψης της γνώσης. Χαρακτηριστικά της κονστρουκτιβιστικής 
θεωρίας είναι, μεταξύ άλλων, η αλληλεπίδραση, η αντιμετώπιση 
προβλημάτων, η βαθιά κατανόηση των αποκτηθέντων γνώσεων και 
του πλαισίου στις οποίες αυτές ανήκουν κλπ. Από την οπτική της 
κονστρουκτιβιστικής θεωρίας οι μαθητές είναι ενεργοί συμμετέχοντες 
στην απόκτηση της γνώσης και υπεύθυνοι στο να 
ανακατασκευάζουν, χειρίζονται, επανακαλύπτουν και πειραματίζονται 
με την γνώση για να της δώσουν νόημα, να την οργανώσουν σωστά 
και να την κάνουν κτήμα τους [Pivec et al, 2003].

Συνοψίζοντας, τα πλεονεκτήματα των εκπαιδευτικών παιχνιδιών 
είναι:

• προσφέρουν ένα περιβάλλον για εξάσκηση των γνώσεων και 
δεξιοτήτων που μαθεύτηκαν πέρα από το κλασσικό περιβάλλον 
(αίθουσα σχολείου, φροντιστήριο κλπ)

• έχουν την ιδιότητα να διατηρούν το ενδιαφέρον των παιδιών 
και γενικά των ασκούμενων αμείωτο για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα

• ανήκουν στην σφαίρα ασχολιών και ενδιαφερόντων των 
σημερινών παιδιών και νέων

3.1.4 εκπαιδευτικά παιχνίδια και άτομα με ειδικές ανάγκες

Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια έχουν χρησιμοποιηθεί με αρκετή 
επιτυχία στο να διδάξουν συγκεκριμένα θέματα σε άτομα με 
αναπηρίες. Ο Horn [1991] (αναφέρεται από τον [Griffiths, 2002]) 
χρησιμοποίησε ηλεκτρονικά παιχνίδια για να εκπαιδεύσει τρία παιδιά 
με πολλαπλές δυσλειτουργίες στο να ελέγχουν και να επιλέγουν 
απαντήσεις. Αυτές οι δεξιότητες αργότερα μεταφέρθηκαν σε 
επικοινωνιακές συσκευές. Άλλοι ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει τα 
βιντεοπαιχνίδια για να βοηθήσουν παιδιά με κινητικές δυσλειτουργίες 
στην απόκτηση χωρικών ικανοτήτων ([Masendorf, 1993] αναφέρεται 
από τον [Griffiths, 2002]), επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων 
([Hollingsworth, Woodward, 1993] αναφέρεται από τον [Griffiths, 
2002]) και μαθηματικών δεξιοτήτων ([Okolo, 1992a] αναφέρεται 
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από τον [Griffiths, 2002]), και έχουν επίσης προσφέρει μεθοδολογίες 
στο πως να χρησιμοποιηθούν τα εικονικά περιβάλλοντα και 
γενικότερα η τεχνολογία των υπολογιστών για την αύξηση της 
κινητοποίησης και του ενδιαφέροντος μεταξύ των ανάπηρων που 
επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε κάποιον τομέα ([Blechman et al, 
1986], [Okolo, 1992b] αναφέρεται από τον [Griffiths, 2002]).

3.1.5Εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια και συνδυασμός τους 
με εκπαιδευτικές εφαρμογές Προσανατολισμού και 
Κινητικότητας

Οι δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στον προσανατολισμό και την 
κινητικότητα δύναται να οξυνθούν μέσω της συνεχούς εξάσκησης 
[Lahav, Mioduser, 2000]. Η έρευνα που έχει γίνει στην κινητικότητα 
των τυφλών σε γνωστές και άγνωστες τοποθεσίες και διαδρομές 
([Golledge, Klatzky & Loomis, 1996], [Ungar, Blades & Spencer, 
1996] αναφέρεται από τους [Lahav, Mioduser, 2000]) δείχνει πως η 
βοήθεια για την απόκτηση δεξιοτήτων κινητικότητας πρέπει να 
παρέχεται σε δύο βασικά επίπεδα: το αντιληπτικό (perceptual) και το 
γνωστικό (conceptual).

Το αντιληπτικό επίπεδο αφορά την επαύξηση των εναπομεινάντων 
αισθήσεων (ακοή, όσφρηση, αφή και γεύση). Αντίθετα στο γνωστικό 
επίπεδο η έμφαση δίνεται στην βοήθεια της ανάπτυξης στρατηγικών 
για την ικανοποιητική νοητική χαρτογράφηση του χώρου και την 
ικανότητα δημιουργίας μονοπατιών κίνησης. Η νοητική άσκηση που 
λαμβάνει χώρα σε ένα εικονικό περιβάλλον (εξάσκηση μνήμης, 
εξερεύνηση και νοητική χαρτογράφηση, επίλυση προβλημάτων, 
στρατηγικές δημιουργίας διαδρομών κλπ) προσφέρει ένα πολύτιμο 
βοήθημα στην όξυνση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με το 
γνωστικό επίπεδο.

Οι Magnusson, Rassmus-Gröhn [2004]  και οι Lahav, Mioduser 
[2004]  έδειξαν ότι δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσα σε ένα 
εικονικό περιβάλλον μπορούν να μεταφερθούν σε πραγματικές 
καταστάσεις. Οι Lahav, Mioduser [2004] έβαλαν ένα δείγμα τυφλών 
να περιηγηθεί σε ένα εικονικό περιβάλλον και να εξερευνήσει ένα 
δωμάτιο μέσα σε αυτό. Έπειτα οι εθελοντές οδηγήθηκαν σε ένα 
πραγματικό δωμάτιο που ήταν επιπλωμένο και κατασκευασμένο 
όμοια με το εικονικό, και τους ζητήθηκε να εκτελέσουν κάποιες 
ενέργειες (εύρεση επίπλων και αντικειμένων κλπ). Παρατήρησαν ότι 
οι τυφλοί ήταν πιο σίγουροι και κινούνταν με πολύ περισσότερη 
άνεση στον χώρο λόγω της εξοικείωσής τους με αυτόν μέσω της 
εικονικής εφαρμογής [Lahav, Mioduser, 2004]. Επίσης παρατήρησαν 
ότι εφάρμοσαν νέες τεχνικές εξερεύνησης του δωματίου πέρα από 
τις κλασσικές, ακριβώς επειδή τις είχαν δοκιμάσει και στην εφαρμογή 
χωρίς φόβο αποτυχίας [Lahav, Mioduser, 2004]. Οι Magnusson, 
Rassmus-Gröhn [2004] μοντελοποίησαν μια διάβαση  σε ένα 
εικονικό περιβάλλον. Σκοπός των χρηστών ήταν να την διασχίσουν 

59



στον εικονικό κόσμο, και έπειτα να την διασχίσουν στην 
πραγματικότητα. Παρατήρησαν ότι όσοι τα κατάφεραν επιτυχημένα 
στην εφαρμογή τα κατάφεραν και στην πραγματική διάσχιση, ενώ 
μάλιστα κινούνταν χωρίς πολύ φόβο και με αρκετή σιγουριά 
[Magnusson, Rassmus-Gröhn, 2005].  

Ο Jaime Sanchez χρησιμοποιεί ηχητικά εικονικά περιβάλλοντα με 
είσοδο και έξοδο δεδομένων που βασίζεται μόνο στον ήχο (δεν 
υπάρχει δηλαδή η αφή σαν έννοια) για την εκπαίδευση τυφλών σε 
διάφορους τομείς. Η σχετική έρευνα που έχει κάνει δείχνει πως ο 
ήχος συνδυασμένος με γνωστικές ασκήσεις και δραστηριότητες 
μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη νοητικών εικόνων που 
περιγράφουν τον περιβάλλοντα χώρο. Το τελευταίο είναι πολύ 
σημαντικό όταν αναφερόμαστε σε ηχητικά περιβάλλοντα. Ο ήχος 
από μόνος του έχει μικρή επίδραση στην νοητική άσκηση - είναι οι 
γνωστικές δραστηριότητες που δίνουν, μαζί με τον ήχο, νόημα στις 
δραστηριότητες του χρήστη και καταλήγουν στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων ([Sánchez, Flores, 2004], [Sánchez, 2001], [Sánchez, 
Sáenz, 2001]).

Επίσης ο ίδιος παρατηρεί ότι οι τυφλοί (και ιδιαίτερα τα τυφλά 
παιδιά) αναπαριστούν τον περιβάλλοντα χώρο με δυσκολία. Αυτό 
μπορεί να μειωθεί εάν πάρουν μέρος σε αλληλεπιδραστικές 
δραστηριότητες με ηχητική διάδραση, τις οποίες παρέχουν λογισμικά 
με τρισδιάστατο ήχο [Sánchez, 2001]. Αυτό ενισχύεται από το 
γεγονός ότι οι τυφλοί μαθητές έχουν την τάση να στηρίζονται πολύ 
στην εμπειρία προτού δημιουργήσουν αφαιρετική σκέψη για κάποιο 
νέο εκπαιδευτικό θέμα [Sánchez, Aguayo,2004]. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι εικονικά 
περιβάλλοντα προσεκτικά μοντελοποιημένα μπορούν να οδηγήσουν 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κινητικότητας οι οποίες να είναι 
μεταφέρσιμες στο πραγματικό περιβάλλον.

Τέλος, οι έρευνες αυτές δεν πρέπει να αποκλείουν την ενίσχυση των 
αισθήσεων των ατόμων με φυσιολογική όραση. Σε μία έρευνα που 
έγινε από τον [Sánchez et al, 2002], παρατηρήθηκε ότι οι τυφλοί τα 
κατάφεραν πολύ καλύτερα σε σχέση με τους μη-τυφλούς στην 
κινητικότητα σε ένα πλήρως ηχητικό εικονικό περιβάλλον. Αυτό 
μπορεί να υποδεικνύει ότι οι μη-τυφλοί βασίζονται κυρίως στην 
όραση για να κατασκευάσουν νοητικά μοντέλα και αναπαραστάσεις 
του χώρου [Sánchez et al, 2002]. Μελλοντική έρευνα μπορεί να 
εξερευνήσει τις δυνατότητες του ήχου για την όξυνση της νοητικής 
αναπαράσταση χώρων για όλους.
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3.2 Μεθοδολογία ανάπτυξης εκπαιδευτικού 
παιχνιδιού

3.2.1Εκπαιδευτικό παιχνίδι – παρουσίαση, αρχές και οδηγίες

Η ανάπτυξη ενός παιχνιδιού εκπαιδευτικού περιεχομένου είναι μια 
αρκετά πολύπλοκη και δύσκολη διαδικασία . Οι λόγοι για αυτό 
εντοπίζονται στους αντικρουόμενους στόχους που υπάρχουν σε μια 
τέτοια προσπάθεια. Στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής με στόχο την 
ψυχαγωγία, ο μοναδικός σκοπός είναι η προσκόλληση του παίκτη και 
η διατήρηση του ενδιαφέροντος του για το παιχνίδι αμείωτου για 
όσες ώρες είναι προδιαγεγραμμένο να κρατήσει (30, 60 κλπ). Οι 
σχεδιαστές των παιχνιδιών ψυχαγωγίας έχουν το απόλυτο ελεύθερο 
να εφαρμόσουν όποια τεχνική ή στρατηγική πιστεύουν πως 
κατευθύνεται προς αυτόν τον μοναδικό σκοπό, χωρίς να υπάρχουν 
περιορισμοί για την φύση του παιχνιδιού και του gameplay. 
[Prensky, 2001]

Στα εκπαιδευτικά παιχνίδια από την άλλη, το υλικό προς μάθηση 
υπάρχει ήδη έτοιμο πριν από την σχεδίαση του παιχνιδιού, και με 
κάποιο τρόπο οτιδήποτε και να σχεδιαστεί πρέπει να συμφωνεί με 
αυτό και να το αναδεικνύει. Έτσι στον σχεδιασμό δεν υπάρχει 
απόλυτη ελευθερία να πραγματοποιηθεί ό,τι μπορεί να συμβάλλει 
στην ψυχαγωγία των χρηστών, παρά πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι 
περιορισμοί, τα ειδικά μέτρα και οι ιδιαίτερες εκφάνσεις του 
εκπαιδευτικού υλικού. Με κάποιον τρόπο πρέπει να δημιουργηθεί μια 
εφαρμογή η οποία από την μία θα είναι ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι 
και θα κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον του χρήστη, και από την άλλη 
θα τον εκπαιδεύει στον τομέα που έχει επιλεχθεί. Σε αυτά τα δύο 
διαφορετικά σκέλη έρχεται να προστεθεί και ένα ακόμη: η 
αποτελεσματικότητα. Ποια είναι τα αποτελέσματα δηλαδή του 
λογισμικού στους εκπαιδευόμενους και εάν υπάρχει πρόοδος των 
μαθητών στο εκάστοτε διδασκόμενο θέμα [Prensky, 2001].

Τα δύο αυτά μέρη μπορεί να έχουν διαφορετικές πορείες ώστε να 
φτάσουν και τα δύο σε ένα ικανοποιητικό σημείο. Υπάρχει όμως και 
η περίπτωση να έχουν αντικρουόμενους στόχους, το ένα δηλαδή να 
έρχεται αντίθετο με το άλλο σε κάποια σημεία, γεγονός που 
δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την σχεδίαση. Σαν παράδειγμα 
μπορεί να αναφερθεί η πλοήγηση σε εκπαιδευτικά παιχνίδια 
προσανατολισμού και κινητικότητας. Στα παιχνίδια για τυφλούς, 
μεγάλη βαρύτητα δίνεται στον σωστό σχεδιασμό του 
προσανατολισμού στον χώρο, ώστε να καταβάλλεται η λιγότερη το 
δυνατόν προσπάθεια από τον χρήστη ώστε να προσανατολιστεί, 
καθώς αυτό θα τον έκανε να μην μπορεί να αποδώσει εύκολα στο 
παιχνίδι και να κουραστεί γρήγορα από αυτό. Σε μια εκπαιδευτική 
εφαρμογή όμως, ο προσανατολισμός είναι μέρος της εκπαίδευσης, 
και έτσι όσο πιο πολύ υποστηρίζεται και υποβοηθάται από την 
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εφαρμογή τόσο λιγότερη εξάσκηση κάνει ο ασκούμενος. Σε αυτήν 
την περίπτωση λοιπόν, ο στόχος του παιχνιδιού (εύκολη και 
λειτουργική διεπαφή-ο χρήστης να γνωρίζει πάντα το σημείο στο 
οποίο βρίσκεται) έρχεται σε σύγκρουση με τον εκπαιδευτικό στόχο (ο 
χρήστης πρέπει να ανακαλύπτει μόνος του σε ποιο σημείο βρίσκεται 
– μέρος της εκπαίδευσης).

Η σωστή προοπτική είναι τα δύο αυτά ρεύματα και οι απαιτήσεις που 
έχουνε να συνδυαστούν επιτυχημένα μέσω του κατάλληλου 
gameplay [Prensky, 2001].

Σύμφωνα με τον [Prensky, 2001] τα παραγόμενα εκπαιδευτικά 
παιχνίδια μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα 
με ποιες από τις δύο ποιότητες (ψυχαγωγία – εκπαίδευση) 
παρουσιάζουν και σε τι βαθμό. Έτσι δημιουργείται ένα διάγραμμα. 
Στον κάθετο άξονα μετρείται η διασκέδαση και η προσκόλληση και 
στον οριζόντιο η μάθηση, και υπάρχει ένας γενικός διαχωρισμός σε 
υψηλό και χαμηλό. Σχηματίζονται τρεις κατηγορίες: υψηλή 
διασκέδαση αλλά χαμηλή εκπαιδευτική αξία (εφαρμογή που 
ουσιαστικά τείνει προς το καθαρό παιχνίδι), χαμηλή διασκέδαση και 
χαμηλή εκπαιδευτική αξία (πιθανότατα λόγω του λάθος 
σχεδιασμένου  gameplay), υψηλή  διασκέδαση και υψηλή 
εκπαιδευτική αξία (η επιδιωκόμενη κατάσταση). Η κατηγορία χαμηλή 
διασκέδαση αλλά υψηλή εκπαιδευτική αξία δεν εμφανίζεται καθώς 
σύμφωνα με τον Prensky το αδιάφορο gameplay καταδικάζει την 
εφαρμογή σε αποτυχία. Ακόμη και αν το εκπαιδευτικό υλικό είναι 
καλά σχεδιασμένο, το χαμηλού εθισμού gameplay υποδηλώνει πως 
οι υποψήφιοι μαθητές δεν θα ασχοληθούν αρκετά με το παιχνίδι 
ώστε να προλάβει η διαδικασία της μάθησης να λάβει χώρα.
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Εικόνα 29: ιδανική σχεδίαση

  

Μία ακόμη καλή πρακτική είναι να σχεδιαστεί η αλληλεπίδραση 
χρήστη-εφαρμογής με τέτοιο τρόπο, ώστε το παιχνίδι να αλλάζει 
δυναμικά και να γέρνει είτε προς την διασκέδαση είτε προς την 
εκπαίδευση σύμφωνα με την επιλογή και επιθυμία του χρήστη.

Τέλος, η επιθυμητή πορεία είναι η κίνηση πάνω στην διαγώνιο που 
σημειώνεται στην εικόνα 12. Ως οδηγία είναι καλύτερη η προσπάθεια 
να κρατώνται και οι δύο τιμές υψηλές, παρά να γίνονται συμβιβασμοί 
μεταξύ των δύο. Κατά τη διάρκεια της σχεδίασης πρέπει να υπάρχει 
συνεχής ανάδραση για την πορεία της εφαρμογής: εάν το βάρος 
στραφεί προς την πλευρά της διασκέδασης, κινδυνεύει να γίνει ένα 
απλό παιχνίδι, ενώ εάν στραφεί προς την πλευρά του εκπαιδευτικού 
υλικού κινδυνεύουν να χαθούν τα στοιχεία που κάνουν το παιχνίδι 
ενδιαφέρον.

Για να είναι εποικοδομητική η διαδικασία της μάθησης πρέπει επίσης 
να επιτευχθεί μια αρμονία μεταξύ του επιπέδου της πρόκλησης και 
του επιπέδου της απαιτούμενης δεξιότητας. Η έλλειψη 
ενδιαφέροντος ορίζεται ως υψηλή δεξιότητα, χαμηλή πρόκληση, ενώ 
το άγχος ορίζεται ως υψηλή πρόκληση, χαμηλό επίπεδο δεξιότητας 
[Carswell, Benyon, 1996].
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3.2.2 Η μεθοδολογία ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού 
παιχνιδιού κατά Prensky. 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε βασίζεται στην μεθοδολογία για 
ανάπτυξη εκπαιδευτικού παιχνιδιού που προτείνεται από τον Marc 
Prensky [Prensky, 2001]. Απαρτίζεται από τρία στάδια:

1. Εύρεση των εκπαιδευτικών διαδικασιών, τεχνικών και 
δραστηριοτήτων που θα διδάξουν το προς μάθηση υλικό

2. Εύρεση ή δημιουργία ενός παιχνιδιού το οποίο θα τραβήξει και 
θα αιχμαλωτίσει το ενδιαφέρον του κοινού (κάνοντας καθένα 
από τα παραπάνω υπολογίζοντας ταυτόχρονα και το άλλο) και

3. σμίξιμο των δύο ρευμάτων με σωστό και δημιουργικό τρόπο 
μέσω του gameplay.

Κάποια περαιτέρω σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί προσοχή είναι:

Το φύλλο: σκοπός είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής η οποία θα 
είναι ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική και για δύο φύλλα. Αυτός ο 
περιορισμός έχει κάποιες επιπτώσεις στο gameplay και την ιστορία 
του παιχνιδιού.

Η ηλικία: Η εφαρμογή προορίζεται για παιδιά ηλικίας 8-18 ετών. 
Αυτό θέτει αρκετά όρια τόσο στην σχεδίαση του παιχνιδιού όσο και 
στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ασκήσεων και δραστηριοτήτων. 
Παρόλα αυτά, στόχος είναι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις 
ηλικίες χωρίς να μειώνεται η εκπαιδευτική της αξία. 

Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι ώστε να καλυφτούν οι ανάγκες αυτές. 
Επιλέχθηκε η μέθοδος του κατώτατου ορίου ικανοποίησης [Prensky, 
2001]. Σύμφωνα με αυτή, δημιουργείται ένα παιχνίδι που καλύπτει 
τα κατώτατα όρια για την ικανοποίηση ενός μεγάλου αριθμού 
παραγόντων (πχ. προσδίδει ενδιαφέρον και εκπαιδευτική αξία τόσο 
σε μέλη του αντρικού όσο και του γυναικείου φύλλου, σε ένα 
μεγάλο φάσμα ηλικιών κλπ).

3.2.2.1Επιλογή εκπαιδευτικής μεθόδου

Από τις διάφορες εκπαιδευτικές μεθόδους που είναι διαθέσιμες, 
επιλέχθηκε η μάθηση μέσω της πράξης [Prensky, 2001], η οποία 
συνίσταται στην εκτέλεση ασκήσεων και δραστηριοτήτων με 
απώτερο στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Η βασική ιδέα είναι ότι 
όσες περισσότερες ασκήσεις έχει εκτελέσει και σε όσες περισσότερες 
δραστηριότητες έχει πάρει μέρος ο μαθητής μέχρι να ολοκληρώσει το 
παιχνίδι τόσο πιο πολύ θα έχει εξασκηθεί επάνω στο εκπαιδευτικό 
υλικό.

Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή ο παίκτης πρέπει να εκτελέσει τις 
ασκήσεις και τις δραστηριότητες αρκετές φορές και μόνο μέσω της 
συνεχούς και αδιάλειπτης εξάσκησης μπορεί να αναπτύξει τις 
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αντίστοιχες δεξιότητες. Η μέθοδος δεν στηρίζεται στα παραδείγματα 
ή στις πολλές οδηγίες. Καθώς το εκπαιδευτικό παιχνίδι προορίζεται 
για βοήθημα και όχι πλήρης αυτόνομη μορφή διδασκαλίας, υπάρχει 
η προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιείται μέσα σε ένα πλαίσιο 
εκπαίδευσης προσανατολισμού και κινητικότητας υπό την εποπτεία 
έμπειρων δασκάλων. Στόχος δεν είναι να αντικατασταθεί ο 
άνθρωπος εκπαιδευτής σε ένα τόσο ιδιαίτερο και δύσκολο τομέα 
αλλά να βοηθηθεί το έργο του. Για τον λόγο αυτόν δεν υπάρχει 
καθόλου θεωρία ούτε και μάθηση μέσω της ανακάλυψης. Υπάρχει η 
υπόθεση ότι αυτά θα καλύπτονται στα αντίστοιχα μαθήματα καθώς 
σκοπός του παιχνιδιού είναι η συμμετοχή σε εικονικές ασκήσεις και 
δραστηριότητες.

3.2.2.2Επιλογή είδους παιχνιδιού

Το είδος του παιχνιδιού που θα επιλεχθεί είναι μια πολύ κρίσιμη 
απόφαση για την σωστή σχεδίαση του παιχνιδιού. Το είδος 
εμπεριέχει την έννοια του gameplay που είναι ο παράγοντας κλειδί 
της μαθησιακής διαδικασίας. Από τα διαθέσιμα είδη ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών επιλέχθηκε το παιχνίδι περιπέτειας (adventure game).

Η εκπαιδευτική διαδικασία στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
(αναπαράσταση νοητικών χαρτών, αναγνώριση ήχων, ακολουθία 
ηχητικής πηγής κλπ). Σύμφωνα με τον [Prensky, 2001], τα παιχνίδια 
περιπέτειας είναι τα πλέον κατάλληλα για την ανάπτυξη και όξυνση 
δεξιοτήτων, ειδικά εάν αυτές είναι νοητικές δεξιότητες (όπως για 
παράδειγμα η νοητική χαρτογράφηση χώρων). Επιπλέον το 
gameplay που προσφέρει το είδος αυτό ταιριάζει πάρα πολύ με τις 
δραστηριότητες οι οποίες χρησιμοποιούνται για εξάσκηση. 

Ο δεύτερος λόγος που επιλέχθηκε το παιχνίδι περιπέτειας είναι ότι 
είναι το μοναδικό είδος που μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο πλούσια σε 
ένα ηχητικό-μόνο περιβάλλον [Röber, Masuch, 2004a], [Röber, 
Masuch, 2004b], [Röber, Masuch, 2005a], [Röber, Masuch, 2005b]. 
Καθώς στηρίζεται στην σκέψη και την νοητική λειτουργία, δεν 
υπάρχει ανάγκη για προκλήσεις και δραστηριότητες που απαιτούν 
δράση ή τον συγχρονισμό των ματιών και των πλήκτρων (που 
συνήθως απαιτούν ένα γραφικό περιβάλλον). Η σχεδίαση τέτοιων 
προκλήσεων σε ένα ηχητικό περιβάλλον (με την χρήση της ακοής ως 
αντιληπτικό μέσο και δράση τον συντονισμό ακοής-χεριών) είναι ένα 
πολύ δύσκολο εγχείρημα από μόνο του και θα βρισκόταν εμπόδιο 
στην μαθησιακή δραστηριότητα. Επίσης τα παιχνίδια περιπέτειας 
βασίζονται πάρα πολύ στην ιστορία και την πλοκή του παιχνιδιού 
(παρομοιάζονται με αλληλεπιδραστική εξιστόρηση, [Huber, 2006]). 
Το ηχητικό περιβάλλον δεν παρουσιάζει κανένα μειονέκτημα στην 
αφήγηση ιστοριών. Αντιθέτως λόγω της ιδιαίτερης φύσης του 
προσφέρει μεγαλύτερο βαθμό εμβύθισης από το γραφικό 
περιβάλλον, παρόμοια με την ανάγνωση ενός καλού βιβλίου [Röber, 
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Masuch, 2004a], [Röber, Masuch, 2004b], [Röber, Masuch, 2005a], 
[Röber, Masuch, 2005b].

Επίσης σύμφωνα με τους Carswell, Benyon [1996] τα παιχνίδια 
περιπέτειας είναι τα πλέον κατάλληλα (μαζί με τα παιχνίδια 
εξομοίωσης) στο να διδάξουν δεξιότητες οι οποίες επιθυμούμε να 
είναι μεταφέρσιμες σε πραγματικά περιβάλλοντα.

Τέλος, τα παιχνίδια περιπέτειας χαρακτηρίζονται ως παιχνίδια 
σκέψης. Αντιπαραβαλλόμενα με τα παιχνίδια δράσης, τα παιχνίδια 
σκέψης δίνουν πολύ περισσότερο χρόνο στον εκπαιδευόμενο ώστε 
να μπορέσει να επεξεργαστεί τις αποφάσεις του και να δράσει, σε 
αντίθεση με τα πρώτα που βασίζονται πολύ περισσότερο στα 
αντανακλαστικά και τον συντονισμό των ματιών και των χεριών 
[Prensky, 2001]. Αυτό καθιστά τα παιχνίδια σκέψης καταλληλότερα 
για εκπαίδευση, διότι δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον στο 
οποίο δεν ασκούνται μεγάλες πιέσεις. Έτσι η εκπαίδευση γίνεται πιο 
ομαλά και ήρεμα, καθώς δεν υπάρχει ο φόβος της αποτυχίας. 

3.2.2.3Σχεδιαστικές αποφάσεις σχετικά με τους τρόπους 
ενσωμάτωσης του εκπαιδευτικού υλικού στο παιχνίδι

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να ακολουθούν το ενδογενές 
(intrinsic) ή το εξωγενές  (extrinsic) μοντέλο μάθησης [Asgari, 
Kaufman, 2004 ], [Prensky, 2001]. Στο ενδογενές μοντέλο η γνώση 
και το εκπαιδευτικό υλικό είναι αναπόσπαστο κομμάτι του παιχνιδιού 
και του gameplay, και είναι ουσιαστικά χτισμένα μέσα στον τρόπο 
χρήσης της εφαρμογής. Αντιθέτως στο εξωγενές μοντέλο το παιχνίδι 
και η προς μάθηση γνώση δεν συνδέονται απαραίτητα και κινούνται 
σε ανεξάρτητες κατευθύνσεις [Asgari, Kaufman, 2004]. Επιλέγεται 
το ενδογενές μοντέλο μάθησης ως το πλέον κατάλληλο. 

Η μέθοδος αυτή οδηγεί γενικά σε αρκετά συγκεκριμένες νόρμες οι 
οποίες δεν μπορούν να γενικευτούν [Prensky, 2001]. Τα προϊόντα 
που δημιουργούνται έχουν στενά δεμένο το εκπαιδευτικό υλικό με το 
gameplay και έτσι δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για άλλου είδους 
μαθησιακό υλικό. Ταυτόχρονα όμως παράγονται πολύ πιο 
ενδιαφέροντα και δημιουργικά προϊόντα με δική τους ταυτότητα και 
προσωπικότητα. 

3.2.2.4Σχεδιαστικές οδηγίες για το ενδογενές μοντέλο 
ενσωμάτωσης του εκπαιδευτικού υλικού

Ο Jacob [2005] έχει παρουσιάσει σχεδιαστικές οδηγίες για την 
σχεδίαση εκπαιδευτικού παιχνιδιού με το εσωτερικό εκπαιδευτικό 
μοντέλο.

• να δίνεται το εκπαιδευτικό υλικό μέσα από τα πιο 
διασκεδαστικά στην αλληλεπίδραση μέρη του παιχνιδιού, 
κάνοντας την μάθηση έτσι μέρος της διαδικασίας ροής του 
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παιχνιδιού και όχι μειώνοντας ή διακόπτοντας την επίδρασή 
της

• να ενσωματώνεται το προς μάθηση υλικό μέσα στην δομή του 
κόσμου του παιχνιδιού και των αλληλεπιδράσεων του παίκτη 
με αυτήν, παρέχοντας μία εσωτερική αναπαράσταση του 
μαθησιακού πλαισίου που ερευνάται και ανακαλύπτεται μέσα 
από το gameplay.  

 [Jacob,2005]

3.2.2.5Η σημασία της προσεχτικής σχεδίασης γραφικών και 
ήχου

Σύμφωνα με τους Robertson, Good [2002], είναι θεμιτό στην 
σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικού παιχνιδιού να χρησιμοποιηθεί 
μία έτοιμη πλατφόρμα γραφικών και ήχου που χρησιμοποιούν τα 
εμπορικά παιχνίδια (όπως αυτή του Quake, [Robertson, Good, 
2002]). Ένας λόγος για αυτό είναι ότι έτσι ο σχεδιαστής του 
εκπαιδευτικού παιχνιδιού έχει όλη την άνεση να ασχοληθεί 
αποκλειστικά με το δικό του κομμάτι και δε χρειάζεται να αναπτύξει 
από την αρχή μία πλατφόρμα παιχνιδιού. Αυτό όμως που είναι ακόμη 
πιο σημαντικό είναι ότι τα γραφικά και ο ήχος (και γενικότερα η 
παρουσίαση του παιχνιδιού) πρέπει να είναι όσο αρτιότερα γίνεται. 
Όπως δείχνουν οι θεωρίες περί εμβύθισης σε εικονικά περιβάλλοντα, 
οι χρήστες είναι πιθανότερο να νιώθουν ότι «είναι πραγματικά εκεί» 
όταν το οπτικοακουστικό υλικό που τους παρουσιάζεται είναι υψηλής 
ποιότητας. Έτσι στην περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισμικού έχουν 
περισσότερες πιθανότητες να επενδύσουν στο παιχνίδι, ακριβώς 
όπως οι παίκτες εμπορικών παιχνιδιών επενδύουν συναισθηματικά 
στην ιστορία και τους χαρακτήρες αυτών. [Robertson, Good, 2002]).

Καταλήγοντας, από την εξέταση της θεωρίας και μεθοδολογίας 
σχεδίασης ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών επιλέχθηκαν οι 
κατάλληλες αποφάσεις και οδηγίες, έτσι ώστε σε συνδυασμό με την 
γνώση για τις δραστηριότητες των τυφλών να οδηγήσουν σε ένα 
σχεδιαστικό πλαίσιο που θα περιγράφει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
εφαρμογών Προσανατολισμού και Κινητικότητας.
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4 Σχεδίαση εκπαιδευτικής εφαρμογής 

Προσανατολισμού και Κινητικότητας 

για τυφλούς

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η μεθοδολογία σχεδίασης και 
ανάπτυξης εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού προσανατολισμού 
και κινητικότητας για τυφλούς, και παρουσιάζεται ένα σχεδιαστικό 
πλαίσιο ώστε να αναπτύσσονται παρόμοιες εφαρμογές. 

Ως μεθοδολογία σχεδίασης ορίζεται μια οποιαδήποτε διαδικασία, 
τεχνική ή εργαλείο που υποστηρίζει τη σχεδίαση [Δαρζέντας και 
Παπαδόπουλος, 2007]. Καταρχάς η έννοια της σχεδίασης μπορεί να 
οριστεί ως μια διαδικασία, κατά τη διάρκεια της οποίας 
δημιουργούνται σχέδια και πρότυπα, που καθοδηγείται από 
προγραμματιζόμενες ενέργειες για την παραγωγή ενός επιθυμητού 
αποτελέσματος. Επίσης, μπορεί να οριστεί και ως η πράξη της 
δημιουργίας της μορφής, όπως για παράδειγμα ένα σκίτσο, ένα 
σχεδιάγραμμα ή ένα πρότυπο.  

Με βάση τις σχεδιαστικές οδηγίες και αρχές που περιγράφονται στο 
προηγούμενο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ένα σχεδιαστικό πλαίσιο για 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών προσανατολισμού και 
κινητικότητας. Τα επόμενα υποκεφάλαια περιγράφουν 
(ακολουθώντας την μεθοδολογία κατά Prensky) διαδοχικά

• το εκπαιδευτικό υλικό 

• το είδος και τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού

• την μίξη των δύο μέσω του gameplay

• την διεπαφή χρήστη (η οποία χρειάζεται ιδιαίτερη επιμέλεια 
καθώς προορίζεται για άτομα με προβλήματα όρασης.) 

4.1 Εκπαιδευτικό υλικό 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται το υλικό προς μάθηση, όπως 
αυτό διαμορφώθηκε από τις πληροφορίες για την εκπαίδευση στην 
οποία λαμβάνουν μέρος οι τυφλοί. Επιλέχθηκαν αρκετές από τις 
δεξιότητες οι οποίες χρειάζεται να αναπτυχθούν για τον 
προσανατολισμό και την κινητικότητα. Τα βασικά κριτήρια επιλογής 
τους ήταν (με σειρά προτεραιότητας): 

• ο βαθμός στον οποίο χρειάζονται ένα βοήθημα 

• ο βαθμός στον οποίο μπορούσαν να μοντελοποιηθούν 
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ικανοποιητικά σε ένα εικονικό περιβάλλον στον υπολογιστή 

• ο βαθμός στον οποίο μπορούσαν να ενσωματωθούν στο 
gameplay ενός παιχνιδιού περιπέτειας.

Κίνηση σε εξωτερικό χώρο: Εκπαίδευση στην κίνηση σε μια 
εξωτερική διαδρομή από ένα αρχικό σημείο σε ένα τελικό. 
Περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργίας νοητικών 
χαρτών και ακολούθηση τους, απομνημόνευση οροσήμων, 
αναγνώριση κόμβων με την χρήση οροσήμων, την χρήση τεχνικών 
πορείας και στοιχείων προσανατολισμού (καθετότητα, παραλληλία) 
κλπ.

Χαρτογράφηση και κίνηση σε εσωτερικούς χώρους: 
Εκπαίδευση στην νοητική αναπαράσταση εσωτερικών χώρων και 
στην κίνηση μέσα σε αυτούς. Περιλαμβάνει την δημιουργία νοητικών 
αναπαραστάσεων εσωτερικών χώρων, την εξάσκηση στις δύο 
βασικές μεθόδους εξερεύνησης (περιμετρική, παράλληλη), την 
εύρεση όλων των αντικειμένων του περιβάλλοντος χώρου κλπ.

Ηχητική εκπαίδευση:

Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε κάποιες κατηγορίες ασκήσεων. 
Σύμφωνα με τον Inman et al [1999] υπάρχουν τρεις μορφές 
άσκησης αυτής της κατηγορίας: αναγνώριση ήχων (sound 
identification), εύρεση ηχητικής πηγής (localization) και ακολουθία 
ηχητικής πηγής (tracking).

• Αναγνώριση ήχων: περιλαμβάνει την αναγνώριση και 
υπόδειξη συγκεκριμένων ήχων

• Εντοπισμός ηχητικής πηγής: περιλαμβάνει τον εντοπισμό 
μιας ηχητικής πηγής στον χώρο

• Κινούμενη ηχητική πηγή: περιλαμβάνει διάφορα σενάρια 
εκπαίδευσης που σχετίζονται με μια κινούμενη ηχητική πηγή, 
όπως ακολουθία αυτής, αποφυγή, διατήρηση σταθερής 
απόστασης με αυτήν κλπ  

Βασικές έννοιες: Κατανόηση εννοιών παραλληλίας, καθετότητας, 
μεγέθους κλπ 

Τα παραπάνω είναι δεξιότητες οι οποίες μπορούν να αποκτηθούν και 
να οξυνθούν περαιτέρω μέσω της εξάσκησης. Είναι μετρήσιμα 
μεγέθη και συντελούν στην καλύτερη κινητικότητα ενός τυφλού σε 
γνωστό ή άγνωστο περιβάλλον.

4.2 παιχνίδια περιπέτειας - περιγραφή και 
σχεδιαστικές οδηγίες

Σε αυτό το υποκεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά 
και οι σχεδιαστικές οδηγίες του είδους παιχνιδιού που επιλέχθηκε, 
δηλαδή του παιχνιδιού περιπέτειας (adventure game). 
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4.2.1ορισμός και γενικά χαρακτηριστικά

Ένα παιχνίδι περιπέτειας ορίζεται ως ένα είδος παιχνιδιών σε 
υπολογιστή το οποίο χαρακτηρίζεται από εξερεύνηση, έρευνα, 
επίλυση γρίφων, αλληλεπίδραση με τους χαρακτήρες του παιχνιδιού 
και έμφαση στην αφήγηση και την πλοκή μιας ιστορίας παρά σε 
προκλήσεις βασισμένες στα αντανακλαστικά. [W11].

Ένας ακόμη ορισμός δίνεται από τον [Halff, 1994] που ορίζει τα 
παιχνίδια περιπέτειας σε υπολογιστή ως ηλεκτρονικά παιχνίδια όπου 
ο παίκτης λαμβάνει τον ρόλο ενός ήρωα σε κάποιο φανταστικό 
σενάριο. Ο ήρωας αυτός μπορεί να κινείται μέσα στο περιβάλλον που 
ορίζει το σενάριο, να συλλέγει και να χρησιμοποιηθεί αντικείμενα του 
κόσμου και να συνομιλεί με άλλους χαρακτήρες. Το περιβάλλον 
αποτελείται από διακριτές περιοχές οι οποίες συνήθως ονομάζονται 
δωμάτια [Halff, 1994].

Οι [Huber et al, 2006] περιγράφουν το είδος αυτό ως 
αλληλεπιδραστική εξιστόρηση η οποία στηρίζεται στην αφήγηση μα 
επίσης περιέχει και στοιχεία παιχνιδιού για να εμπλουτίσει την 
διάδραση με τον χρήστη και την εξιστόρηση. 

Βασικά χαρακτηριστικά

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός παιχνιδιού περιπέτειας είναι [W11]:

• Η πλοκή, που συνήθως ομοιάζει με αυτή μιας 
κινηματογραφικής ταινίας σε πλούτο και ανατροπές

• Οι αφηγηματικές τεχνικές και μέσα, τα οποία θυμίζουν μια 
κινηματογραφική ταινία 

• Ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον, το οποίο αποτελείται από 

 αντικείμενα (κάποια εκ των οποίων μπορεί να συλλέξει ο 
ήρωας, ενώ σε άλλα μπορεί να αλληλεπιδράσει με 
άλλους τρόπους)

 χαρακτήρες, με τους οποίους συνομιλεί και αλληλεπιδρά.

• Μια σειρά από γρίφους και προκλήσεις τους οποίους ο ήρωας 
πρέπει να ξεπεράσει για να φτάσει στο τέλος της ιστορίας

Gameplay

Τα παιχνίδια περιπέτειας παρουσιάζουν μία σειρά από γρίφους οι 
οποίοι πρέπει να επιλυθούν για να προοδεύσει το παιχνίδι. Συνήθως 
ο ήρωας πρέπει να βοηθήσει έναν άλλο χαρακτήρα ώστε να 
αποκτήσει πολύτιμες πληροφορίες ή κάποια άλλα αντικείμενα σαν 
ανταμοιβή. Τα είδη όμως των γρίφων που μπορούν να 
παρουσιαστούν είναι αρκετά, αν και όλα μπορούν να ενταχθούν σε 
συγκεκριμένες ομάδες.

Το περιβάλλον των παιχνιδιών περιπέτειας αποτελείται από μια σειρά 
τοποθεσιών (φανταστικών ή πραγματικών). Οι τοποθεσίες αυτές 
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περιέχουν αντικείμενα και χαρακτήρες. [Halff, 1994].

Ως αντικείμενα θεωρούνται οποιαδήποτε στοιχεία υπάρχουν σε μια 
τοποθεσία τα οποία δεν είναι απλώς μέρος του περιβάλλοντα χώρου 
αλλά με τα οποία ο παίκτης μπορεί να αλληλεπιδράσει (σε ένα 
γραφικό περιβάλλον διεπαφής αυτό σημαίνει ότι ο κέρσορας τα 
αναγνωρίζει όταν περνάει από επάνω τους). 

Οι χαρακτήρες είναι και αυτοί αντικείμενα με την έννοια ότι ο ήρωας 
αλληλεπιδρά μαζί τους. Βασική διαφορά είναι ότι η αλληλεπίδραση 
είναι κυρίως η συνομιλία μαζί τους, αν και ανάλογα τον ρόλο και τον 
σκοπό κάθε χαρακτήρα μπορούν να υπάρξουν όλων των ειδών οι 
ενέργειες.

Η διεπαφή με το περιβάλλον και τα αντικείμενα ή χαρακτήρες που το 
απαρτίζουν γίνεται μέσω μιας σειράς εντολών που απεικονίζουν 
συνήθεις ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει ο ήρωας. Αν και η 
διεπαφή διαφέρει στην εκάστοτε εφαρμογή, υπάρχει μια σειρά από 
εντολές οι οποίες εμφανίζονται στα περισσότερα παιχνίδια  (όπως 
χρήση, απόκτηση, εξέταση, σπρώξιμο, τράβηγμα, άνοιγμα, κλείσιμο 
κλπ.) Οι εντολές αυτές δύναται να έχουν κάποιο αντίκτυπο στο 
αντικείμενο [Halff, 1994], [Huber, 2006].

Κάποια από τα αντικείμενα του περιβάλλοντος μπορούν να 
αποκτηθούν από τον ήρωα και να αποθηκευτούν προσωρινά σε έναν 
χώρο που ονομάζεται Inventory. Ο χώρος αυτός μπορεί να έχει 
πραγματική υπόσταση στο παιχνίδι (για παράδειγμα το σακίδιο που 
κουβαλάει μαζί του ο ήρωας) ή να είναι εικονικός. Σκοπός της 
συλλογής αντικειμένων είναι να συνδυαστούν κατάλληλα με άλλα 
αντικείμενα ή χαρακτήρες ώστε να επιλυθούν οι γρίφοι του 
παιχνιδιού. Η συλλογή αντικειμένων και η χρησιμοποίησή τους στο 
σωστό σημείο (επάνω σε άλλο αντικείμενο, χαρακτήρα κλπ) είναι το 
βασικό χαρακτηριστικό των παιχνιδιών περιπέτειας και η πιο 
συνηθισμένη μορφή πρόκλησης που απαντάται σε αυτά [W11].

Εκτός όμως από αυτά τα είδη γρίφων, υπάρχει και μια πλειάδα 
άλλων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Κάποιοι από αυτούς είναι οι 
σωστές απαντήσεις σε ένα διάλογο με έναν άλλο χαρακτήρα (ώστε 
πχ να πεισθεί να βοηθήσει τον ήρωα), ο συνδυασμός αντικειμένων 
μεταξύ τους, στατικοί γρίφοι οι οποίοι δεν περιλαμβάνουν την χρήση 
αντικειμένων αλλά την εύρεση κάποιου ειδικού μηχανισμού που τους 
επιλύει κλπ.

Παιχνίδια περιπέτειας και εσωτερικό μοντέλο ενσωμάτωσης 
του εκπαιδευτικού υλικού

Τα παιχνίδια περιπέτειας μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εσωτερικό 
μοντέλο μάθησης πολύ εύκολα και πρακτικά [Halff, 1994]. Αυτό 
σημαίνει να ενσωματωθούν οι μαθησιακές δραστηριότητες μέσα στον 
εικονικό κόσμο. Η ενσωμάτωση αυτή γίνεται ως εξής: Ο ήρωας 
πρέπει να λύσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα για να προχωρήσει την 
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ιστορία. Το πρόβλημα ή ο γρίφος είναι κομμάτι της εκπαίδευσης, και 
έτσι οι παίκτες κινητοποιούνται να το λύσουν για να μπορέσουν να 
προοδεύσουν στην ιστορία. Η διαδικασία επίλυσης αποτελεί την ίδια 
την εκπαίδευση, και η πρόοδος στην ιστορία του παιχνιδιού σημαίνει 
πως ο ασκούμενος προόδευσε και στην εκπαίδευσή του. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις η ψυχαγωγία είναι στενά συνδεδεμένη με την μάθηση, 
κάτι το οποίο είναι επιθυμητό [Pivec et al, 2003]. 

4.2.2τύποι και κατηγορίες γρίφων

Το gameplay ενός παιχνιδιού περιπέτειας συνίσταται στην επίλυση 
διαφόρων γρίφων ώστε να προοδεύσει ο χρήστης στο παιχνίδι. 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα διαφορετικά είδη γρίφων που 
απαντώνται σε αυτού του είδους τα παιχνίδια [W12]:

Συνηθισμένη χρήση ενός αντικειμένου: Η χρήση ενός αντικειμένου 
με τον τρόπο για τον οποίο έχει σχεδιαστεί. Για παράδειγμα ο ήρωας 
εισέρχεται σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Χρησιμοποιεί ένα φακό και το 
δωμάτιο φωτίζεται.

Ασυνήθιστη χρήση αντικειμένων: Χρήση ενός αντικειμένου με τρόπο 
διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχει σχεδιαστεί. Εδώ πρέπει να 
γίνει εκμετάλλευση των δευτερευόντων χαρακτηριστικών ενός 
αντικειμένου. Ο παίκτης πρέπει να μπει στην διαδικασία να σκεφτεί 
διαφορετικούς τρόπους και χρήσεις του, για τις οποίες αυτό δε 
προορίζεται αρχικά. Ένα διαμάντι μπορεί να ανταλλαχθεί ως 
πολύτιμο αντικείμενο, χρησιμεύει όμως και στο να κόψει γυαλί. Ένα 
κερί μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο, αλλά το υλικό του μπορεί και 
να χρησιμοποιηθεί για να φτιαχτεί το καλούπι για ένα αντικλείδι κοκ.

Σύνθεση αντικειμένων: Σε αυτή την κατηγορία γρίφων χρειάζεται να 
δημιουργηθεί ένα καινούργιο αντικείμενο από άλλα αντικείμενα ή 
υλικά που υπάρχουν διαθέσιμα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε 
μετατρέποντας ένα αντικείμενο σε ένα άλλο είτε συνδυάζοντας δύο ή 
παραπάνω αντικείμενα για να κατασκευαστεί κάτι εντελώς 
καινούργιο. Παράδειγμα της πρώτης περίπτωσης είναι ένα ξύλο που 
καίγεται για να δημιουργηθεί στάχτη, ενώ της δεύτερης η κατασκευή 
μιας σφεντόνας από ένα κομμάτι δέρμα, ένα σχοινί και μια πέτρα.

Γρίφοι πληροφορίας: Ένα κομμάτι πληροφορίας λείπει και πρέπει να 
ευρεθεί και να τοποθετηθεί στο κατάλληλο σημείο. Παράδειγμα είναι 
η εύρεση ενός κωδικού για να ανοίξει μια αυτόματη πόρτα, η εύρεση 
του συνδυασμού που ανοίγει ένα χρηματοκιβώτιο κλπ. Υποκατηγορία 
των παραπάνω είναι οι κωδικοί και γενικά οι γρίφοι που απαιτούν 
την εύρεση μιας λέξης. 

Γρίφοι που απαιτούν συνθήκες: Μία από τις πιο δύσκολες κατηγορίες 
γρίφων είναι οι γρίφοι συνθηκών. Απαιτείται να στηθούν 
συγκεκριμένες συνθήκες δράσης και αποτελέσματος και έπειτα να 
γίνει μια πράξη όπου θα πυροδοτήσει μια αλυσιδωτή σειρά 
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γεγονότων που θα οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Χρησιμοποιώντας τους κανόνες της λογικής: το α προκαλεί το β , και 
το γ προκαλεί το δ. Όταν υπάρξει μια κατάσταση όπου χρειάζεται το 
δ, ο παίκτης πρέπει να συνδέσει μεταξύ τους τα  β και γ (ώστε το β 
να προκαλεί το γ – το στήσιμο των κατάλληλων συνθηκών) και 
έπειτα να πράξει το α. Είναι αρκετά δύσκολη κατηγορία καθώς 
απαιτεί την αναγνώριση της σχέσης μεταξύ αίτιου και αιτιατού 
κάποιων πράξεων και την κατάλληλη σύνδεσή τους. Όσο 
περισσότερες οι απαραίτητες συνθήκες και όσο μεγαλύτερη η 
αλυσίδα των γεγονότων τόσο αυξάνεται και η δυσκολία του γρίφου.

Γρίφοι που περιλαμβάνουν πρόσωπα: Πρόκειται για μία από τις 
κατηγορίες που προσφέρουν μεγάλη ικανοποίηση  στον παίκτη. Ο 
λόγος είναι ότι για να επιλυθούν πρέπει να κατανοηθούν καλύτερα οι 
χαρακτήρες του παιχνιδιού και η αλληλεπίδραση με αυτούς . 
Συνήθως συνίστανται από κάποιο πρόσωπο το οποίο εμποδίζει την 
πρόοδο του παιχνιδιού, είτε έχοντας στην κατοχή του κάποιο 
αντικείμενο που χρειάζεται ο παίκτης είτε κάποια σημαντική 
πληροφορία κλπ. Το ενδιαφέρον είναι ότι πρέπει να κατανοηθούν οι 
επιθυμίες, οι φοβίες και γενικά ο τρόπος επαφής με τον χαρακτήρα 
που θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εάν πρόκειται για κάποιον 
φρουρό ίσως μπορεί να δωροδοκηθεί. Εάν πρόκειται για κάποιον 
μεγαλομανή μπορεί να χτυπηθεί το εγώ του κλπ.

Γρίφοι των οποίων η κατάλληλη αντιμετώπιση προϋποθέτει τον 
σωστό χρονισμό. Πρόκειται για μια κατηγορία στην οποία υφίσταται 
ο χρόνος ως επιπλέον παράγοντας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι 
εμπλοκής του. Ένα συμβάν δημιουργεί μια συνθήκη σε κάποιο άλλο 
μέρος αλλά για περιορισμένο χρονικό διάστημα (ένα κουμπί ανοίγει 
μια πόρτα σε ένα άλλο δωμάτιο αλλά μετά από λίγο η πόρτα κλείνει). 
Επίσης η πραγματοποίηση δράσης μέσα σε ένα περιορισμένο χρονικό 
όριο: Η απόσπαση της προσοχής ενός χαρακτήρα η οποία διαρκεί 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα την ώρα που ο ήρωας ψάχνει να 
βρει κάτι που χρειάζεται. Επίσης σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν 
προκλήσεις συγχρονισμού  (η πυροδότηση ενός κανονιού την 
κατάλληλη στιγμή κοκ).

Παζλ: Πρόκειται για στατικούς γρίφους που απαιτούν ένα ειδικό 
τρόπο επίλυσης μέσα στο περιβάλλον τους. Είναι αποκομμένοι από 
το υπόλοιπο παιχνίδι και δεν έχουν σχέση με συλλογή και χρήση 
αντικειμένων. Μειονέκτημά τους αποτελεί το γεγονός πως ο παίκτης 
πρέπει να συλλάβει την βασική ιδέα πίσω από την επίλυσή τους η 
οποία μπορεί να μην έχει σχέση με τις προκλήσεις που απαντώνται 
στο υπόλοιπο παιχνίδι. Πολλές φορές είναι ηλεκτρονικές μεταφορές 
αντίστοιχων γνωστών παζλ που υπάρχουν σε χαρτί ή σε επιτραπέζια 
μορφή.  

Γρίφοι διαλόγων: Σε αυτή την κατηγορία στόχος είναι να δοθούν οι 
κατάλληλες απαντήσεις σε έναν διάλογο με κάποιον άλλο 
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χαρακτήρα, ή να κατευθυνθεί ο διάλογος με τέτοιο τρόπο ώστε ο 
χαρακτήρας να πει ή κάνει αυτό που χρειάζεται. Οι γρίφοι αυτής της 
κατηγορίας είναι πιο φυσικοί, καθώς ακολουθούν την ροή μιας 
συζήτησης και το αποτέλεσμα έρχεται βάσει λογικής με την επιλογή 
των κατάλληλων απαντήσεων.

Γρίφοι δοκιμής και λάθους: Δίνεται στον παίκτη μια σειρά από 
επιλογές χωρίς καμία προηγούμενη πληροφορία. Πρέπει να 
ανακαλυφτεί η γνώση με δοκιμή και λάθος (δηλαδή δοκιμάζεται κάτι, 
δεν πετυχαίνει, δοκιμάζεται το επόμενο κλπ). 

Λαβύρινθοι: Ο παίκτης πρέπει να βρει τη έξοδο ενός λαβυρίνθου. 
Αυτό μπορεί να εμπεριέχει και άλλου είδους γρίφους από άλλες 
κατηγορίες (παγίδες κλπ).

Γρίφοι με την χρησιμοποίηση παραπάνω του ενός ηρώων: Σε αυτή 
την κατηγορία γρίφων ελέγχονται ταυτόχρονα δύο ή και παραπάνω 
χαρακτήρες και ο καθένας από αυτούς πρέπει να κάνει κάτι 
συγκεκριμένο (συγχρονισμένα ή ετεροχρονισμένα με τους άλλους) 
για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Γρίφοι που σχετίζονται με το inventory: Σε αυτή την κατηγορία 
υπάγονται γρίφοι οι οποίοι σχετίζονται με το inventory του ήρωα. 
Αντικείμενα που πρέπει να συνδυαστούν μεταξύ τους, επεξεργασία 
αντικειμένων, ή ακόμη και καταστάσεις όπου τίθενται περιορισμοί 
στην χρήση του inventory (παραδείγματος χάριν ο ήρωας δεν έχει 
καθόλου πρόσβαση σε αυτό ή μπορεί να κουβαλάει επάνω του μόνο 
ένα αντικείμενο τη φορά).

Γρίφοι εξερεύνησης: Δεν υπάγονται στους κλασσικούς γρίφους, 
αλλά απαιτούν από τον παίκτη να εξερευνήσει καλά τον χώρο. 
Μπορούν να ποικίλουν από την απλή εύρεση σκαλών, τρυπών, 
πορτών κλπ. μέχρι την εύρεση καλά κρυμμένων αντικειμένων ή 
χαρακτήρων. Σε εκπαιδευτικές εφαρμογές για τυφλούς παίρνουν 
έναν πολύ μεγαλύτερο και ξεχωριστό ρόλο.

4.2.3Σχεδιαστικές αρχές για την σχεδίαση της ιστορίας και 
πλοκής ενός παιχνιδιού περιπέτειας

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά ενός παιχνιδιού 
περιπέτειας είναι η καλοδουλεμένη ιστορία. Με τον όρο ιστορία δεν 
αναφέρεται το υπόβαθρο της ιστορίας πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, 
αλλά η πλοκή και οι ανατροπές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια 
του παιχνιδιού, και οι οποίες θυμίζουν κινηματογραφική ταινία σε 
ένταση και αγωνία. Λόγω της φύσεως των παιχνιδιών περιπέτειας, 
εάν η ιστορία γύρω από την οποία είναι χτισμένη το παιχνίδι είναι 
αδύναμη τότε αυτό κινδυνεύει να αποτύχει.  

Υπάρχουν κάποιοι τομείς που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα. Αυτοί 
είναι:
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• Το υπόβαθρο, δηλαδή η εξέλιξη της ιστορίας μέχρι την στιγμή 
που αρχίζει το παιχνίδι

• Η πλοκή, που αφορά τα γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη 
διάρκεια του παιχνιδιού από την αρχή μέχρι την λήξη του

• Οι χαρακτήρες, οι οποίοι πρέπει να είναι αληθοφανείς, με 
ξεχωριστές προσωπικότητες και να παρουσιάζουν ενδιαφέρον

Τα παιχνίδια περιπέτειας αναφέρονται και ως αλληλεπιδραστική 
εξιστόρηση (interactive storytelling). Είναι χτισμένα γύρω από μια 
ιστορία και στόχος είναι να την αφηγηθούν. Έτσι κρίνεται μεγάλης 
σημασίας να σχεδιαστεί ένας καλαίσθητος και συνεκτικός μύθος, ο 
οποίος θα εμπεριέχει τα στοιχεία που χρειάζεται για να τον κάνουν 
ενδιαφέρων.

 Σύμφωνα με τον Ron Gilbert [W13] , έναν από τους πιο 
καταξιωμένους σχεδιαστές παιχνιδιών περιπέτειας και κατά γενική 
ομολογία των πιο επιτυχημένων παιχνιδιών αυτού του είδους 
(Monkey Island 1&2), προσδιορίζονται τρία βασικά ερωτήματα στα 
οποία πρέπει να δοθεί απάντηση για να δημιουργηθεί μια ιστορία 
αλληλεπιδραστικής εξιστόρησης [W14]:

i. Ποια είναι η σύγκρουση;

ii. Ποιος είναι ο ήρωας και ποιος ο ρόλος του στην σύγκρουση 
αυτή;

iii. Σε ποιες μεταμορφώσεις υπόκειται ο ήρωας και πόσο 
διαφορετικός είναι μετά το πέρας της ιστορίας;

Ο Gilbert τονίζει ότι για να υπάρξει μύθος πρέπει να υπάρξει 
σύγκρουση. Αυτή δεν χρειάζεται απαραίτητα να παίρνει την μορφή 
κάποιας μάχης ούτε κάποιου στερεότυπου του «αιώνιου πολέμου του 
καλού με το κακό» [W14]. Πρέπει όμως να είναι εμφανής η 
αντιπαράθεση αντίθετων δυνάμεων, η οποία δημιουργεί την 
σύγκρουση χάριν στην οποία εξελίσσεται η ιστορία.

Το δεύτερο βασικό συστατικό μιας επιτυχημένης μυθοπλασίας είναι ο 
ήρωας, ο κεντρικός δηλαδή χαρακτήρας ο οποίος δρα μέσα στη 
ιστορία. Εξίσου σημαντική είναι και η σχέση του ήρωα με την 
σύγκρουση που διαδραματίζεται - αυτή είναι που καθορίζει την 
πλοκή και τα συμβάντα του μύθου. Ο ρόλος του ήρωα είναι και ένας 
σημαντικός παράγοντας της ταύτισης με την ιστορία που μπορεί να 
επιτευχθεί από το κοινό.

Επίσης, καθώς πρόκειται για παιχνίδι και όχι για αφήγηση ή 
μυθιστοριογραφία, ο ήρωας είναι ένα κεντρικό στοιχείο γιατί 
ελέγχεται από τον χρήστη. Είναι ο κρίκος μεταξύ της αφήγησης και 
της αλληλεπίδρασης. Μέσω του ήρωα που ελέγχει, ο παίκτης μπορεί 
να παρεμβληθεί δυναμικά στην ιστορία, να κάνει αλλαγές και να 
τροποποιήσει σημεία της.

Το τρίτο στοιχείο είναι πολύ σημαντικό και συνήθως παραβλέπεται 
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από τους σχεδιαστές αλληλεπιδραστικών ιστοριών. Η σύγκρουση που 
εξελίσσεται δεν πρέπει να έχει την αίσθηση μιας τυπικής περιπέτειας 
ρουτίνας του ήρωα, καθώς αυτό δίνει την εντύπωση στους παίκτες 
ότι συμμετέχουν σε κάτι συνηθισμένο και τετριμμένο. Η συσχέτιση 
του ήρωα με την συγκεκριμένη σύγκρουση πρέπει να τον αλλάζει - ο 
ήρωας είναι διαφορετικός στο τέλος της ιστορίας.

4.2.4Σχεδιαστικές αρχές για το gameplay στα παιχνίδια 
περιπέτειας

Όπως έχει ειπωθεί, το gameplay των παιχνιδιών περιπέτειας 
συνίσταται στην επίλυση μιας αλληλουχίας γρίφων και προκλήσεων 
οι οποίοι οδηγούν διαδοχικά στο τέλος του παιχνιδιού. Ο τρόπος με 
τον οποίο οργανώνονται και παρουσιάζονται οι γρίφοι στον παίκτη 
(καθώς και τα παρεμφερή στοιχεία όπως οι ενδείξεις και οι βοήθειες 
που παρέχονται για κάθε γρίφο ή οι ανταμοιβές για την λύση του) 
αποτελούν ένα δύσκολο έργο, από το οποίο κρίνεται σε μεγάλο 
βαθμό η επιτυχία του παιχνιδιού.

Ακολουθούν οι σχεδιαστικές αρχές για την δημιουργία γρίφων, 
σύμφωνα με τους Gilbert [W15] και Tiller [W16].

Για το γενικότερο gameplay

Οι τελικοί στόχοι πρέπει να είναι ξεκάθαροι: Στην αρχή του 
παιχνιδιού πρέπει να υπάρχει μια εικόνα του σκοπού που πρέπει να 
επιτευχθεί. Το πώς θα συμβεί αυτό είναι στην ουσία το ίδιο το 
παιχνίδι και οι γρίφοι του, αλλά οι στόχοι πρέπει να είναι εμφανείς. 
Περιπτώσεις όπου ο παίκτης δεν γνωρίζει τι πρέπει να κάνει 
αποτελούν μέρος του παιχνιδιού αλλά μόνο σε μεμονωμένα και 
προσεχτικά σχεδιασμένα σημεία.

Οι υποστόχοι πρέπει να είναι ξεκάθαροι: Στα περισσότερα παιχνίδια 
περιπέτειας οι βασικοί στόχοι χωρίζονται σε μικρότερους 
υποστόχους. Οι υποστόχοι πρέπει να γίνονται επίσης εμφανείς 
χρησιμοποιώντας τα μέσα και τα στοιχεία που παρέχει η ιστορία και 
το παιχνίδι (για παράδειγμα ένας άλλος χαρακτήρας συμβουλεύει τον 
ήρωα τι πρέπει να κάνει.) Έτσι ακολουθείται η πορεία του ήρωα μέσα 
από τις μικρές δυσκολίες που συναντάει και τις περιπέτειες του. 
Όπως αναφέρει ο Gilbert «για κάποιον που δεν έχει συνηθίσει στην 
συνεχόμενη νοητική προσπάθεια που απαιτούν τα παιχνίδια 
περιπέτειας, η διαφορά αυτή μπορεί να σημαίνει την παραίτηση του 
παίκτη από το παιχνίδι ή την ολοκλήρωση του.» [W15]

Ο ήρωας δεν πρέπει να πεθαίνει: Αυτός είναι ένας κανόνας που 
ισχύει εν γένει στα παιχνίδια περιπέτειας, καθώς αυτά στηρίζονται σε 
γρίφους και στην διαδικασία επίλυσης τους. Είναι πολύ περισσότερο 
εγκεφαλικά παιχνίδια και απαιτούν νοητική προσπάθεια παρά 
αντανακλαστικά και συντονισμό χεριών και ματιών. 

Στην περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισμικού, η οδηγία αυτή 
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αποκτά επιπρόσθετη αξία. Για να βοηθηθεί η διαδικασία της μάθησης, 
ο χρήστης πρέπει να βρεθεί σε ένα περιβάλλον ασφαλές, στο οποίο 
να μπορεί να δοκιμάζει, να αποτυγχάνει και να μαθαίνει δημιουργικά 
χωρίς τον φόβο δυνατών ποινών. Μέσα σε αυτήν την ασφάλεια 
δημιουργούνται και καλλιεργούνται οι δεξιότητες. Αυτό δεν σημαίνει 
πως οι λανθασμένες ενέργειες δεν πρέπει να έχουν αντίκρυσμα, 
παρά πως αυτό είναι μειωμένο σε σχέση με ένα παιχνίδι 
διαφορετικού είδους. Έτσι ως γενική οδηγία ο ήρωας δεν πρέπει να 
μπορεί να πεθάνει. Ποινές για λανθασμένες ενέργειες επιβάλλονται 
με διαφορετικό τρόπο (αφαίρεση πόντων κλπ).

Για την σχεδίαση γρίφων

Ο γρίφοι και τα προβλήματα πρέπει να εντοπίζονται πριν εντοπιστεί 
η λύση τους: Σύμφωνα με αυτή την οδηγία, ένας γρίφος πρέπει να 
εντοπίζεται πριν εντοπιστούν τα στοιχεία (αντικείμενα κλπ) που 
οδηγούν στην λύση του. Όταν ένα πρόβλημα εντοπιστεί, αμέσως 
δημιουργείται στον παίκτη μια διαδικασία έρευνας για την λύση του. 
Όταν αυτή ανακαλυφτεί, το μυαλό του παίκτη φωτίζεται καθώς το 
πρόβλημα ήταν ήδη γνωστό και η διαδικασία της έρευνας έφτασε 
στην κορύφωσή της. Αυτή η σειρά ενεργειών δημιουργεί ένα 
ευχάριστο συναίσθημα στον χρήστη.

Για παράδειγμα, ο παίκτης εντοπίζει μια τρύπα στην οποία δεν μπορεί 
να κατέβει. Στο μυαλό του τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα: θέλει να 
κατέβει στην τρύπα. Όταν αργότερα μέσα στο παιχνίδι εντοπίσει ένα 
σχοινί (το οποίο αποτελεί την λύση του γρίφου), ο σκοπός του 
αντικειμένου γίνεται αυτόματα προφανής (σε αντίθεση με το να 
βρισκόταν το σχοινί πριν από την τρύπα). Όπως αναφέρει ο Ron 
Gilbert «όταν η σχεδίαση λειτουργεί, δεν υπάρχει τίποτα που να 
συγκρίνεται με αυτήν την εμπειρία» [W15].

Πρέπει να δίνονται διάφανα αλλά αρκετά στοιχεία που να 
καθοδηγούν στην λύση ενός γρίφου: Ο δρόμος προς την επίλυση 
του παιχνιδιού πρέπει να είναι διασκεδαστικός και ενδιαφέρων, είτε 
οι παίκτης είναι σίγουρος για την λύση του γρίφου είτε προχωράει σε 
αυτήν με αβεβαιότητα. Είναι πολύ καλύτερο να υπάρχουν 
ευκολότερες προκλήσεις που όμως θα λυθούν και το παιχνίδι θα 
φτάσει στο τέλος του (προσφέροντας μια συνολική εμπειρία), παρά 
πολύ δυσκολότερες οι οποίες θα κάνουν τον παίκτη να το παρατήσει.

Οι γρίφοι πρέπει να απαρτίζονται από συναρπαστικά στοιχεία: Οι 
περισσότεροι γρίφοι που απαντώνται προέρχονται από την 
καθημερινή ζωή, όπως για παράδειγμα η εύρεση του κλειδιού για το 
ξεκλείδωμα μια πόρτας. Οι δραστηριότητες αυτού του είδους είναι 
λογικές και η ύπαρξή τους δεν μπορεί να αποφευχθεί πλήρως, όμως 
μεταφέρουν στον χρήστη μια εικόνα ότι αυτά που εκτελεί τελικά 
μέσα στο παιχνίδι είναι καθημερινά και μη ενδιαφέροντα (σε 
αντίθεση με παιχνίδια δράσης όπου ο ήρωας αποφεύγει εμπόδια, 
αντιμετωπίζει εχθρούς, βρίσκει καινούργια όπλα κλπ). Οι γρίφοι 
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πρέπει να αποτελούνται από ενδιαφέροντες καταστάσεις και η 
επίλυσή τους να είναι μια δημιουργική διαδικασία.

Δεν πρέπει να δίνονται στον παίκτη αντικείμενα με τα οποία να 
μπορούν να επιλυθούν πολλοί γρίφοι: Η χρησιμότητα μερικών 
αντικειμένων σε παραπάνω από μία καταστάσεις οδηγεί σε ευκολία 
αντιμετώπισης των προκλήσεων. Εάν δοθεί ένα τέτοιο αντικείμενο 
στον ήρωα, τότε θα υπάρξει δυσαρέσκεια εάν χρησιμοποιηθεί σε 
παρόμοια κατάσταση και ο γρίφος δεν επιλυθεί. Παραδείγματος 
χάριν εάν δοθεί στον παίκτη ένας λοστός, του οποίου η χρησιμότητα 
είναι να σπάσει μια πόρτα, και σε άλλον γρίφο χρειάζεται πάλι να 
σπάσει κάτι, ο παίκτης θα υποθέσει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το 
ίδιο αντικείμενο. Εάν ο γρίφος δεν λύνεται με αυτόν τον τρόπο, 
μπορεί να υπάρξει δυσαρέσκεια καθώς θα έρθει σε αντίθεση με τη 
λογική του και με το μοντέλο που έχει κατασκευάσει για τον κόσμο 
του παιχνιδιού και τους γρίφους του.

Οι γρίφοι πρέπει να είναι λογικοί: Η λύση των προβλημάτων δεν 
χρειάζεται να είναι εμφανής, πρέπει όμως να έχει νόημα. Η καλύτερη 
αντίδραση έπειτα από την λύση ενός δύσκολου γρίφου σύμφωνα με 
τον Gilbert θα έπρεπε να είναι «μα φυσικά, γιατί δεν το σκέφτηκα 
αυτό νωρίτερα!», ενώ η χειρότερη, και αυτή που συνήθως ειπώνεται 
αφού γίνει γνωστή η λύση είναι «ποτέ δεν θα το έβρισκα 
αυτό!» [W15]. Εάν η λύση μπορεί να βρεθεί μόνο με δοκιμή και 
λάθος, τότε ο γρίφος είναι απρόσεχτα σχεδιασμένος.

Πρέπει να δίνονται επιλογές στον παίκτη:  Πολλά παιχνίδια 
λειτουργούν ως εξής: Παρέχεται στον παίκτη μια ομάδα γρίφων, 
όπου πρέπει να τους επιλύσει όλους για να προχωρήσει στο παιχνίδι. 
Έπειτα παρέχεται η επόμενη ομάδα γρίφων κοκ. Αυτό δεσμεύει πολύ 
τον παίκτη και έχει το επιπρόσθετο μειονέκτημα πως εάν δεν μπορεί 
να επιλυθεί ένας συγκεκριμένος γρίφος τότε ο χρήστης φτάνει σε 
τέλμα και υπάρχει περίπτωση να παρατήσει το παιχνίδι. Αντί αυτού 
πρέπει να παρέχεται ελευθερία στον παίκτη ως προς διάφορες 
παραμέτρους της επίλυσης των γρίφων. Αυτές σημαίνει:

• Να υπάρχουν πολλαπλές λύσεις ενός γρίφου 

• Να υπάρχει επιλογή ως προς την σειρά που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν οι γρίφοι

• Να υπάρχει επιλογή ως προς το πόσοι και ποιοι γρίφοι πρέπει 
να αντιμετωπιστούν (η επίλυση όλων των γρίφων του 
παιχνιδιού να μην είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωσή του)

Τα είδη και ο τύπος των προσφερόμενων γρίφων πρέπει να 
διαφέρουν και να εναλλάσσονται: Η οδηγία αυτή υποδεικνύει να μην 
παρέχονται συνέχεια γρίφοι του ίδιου τύπου, παρά να υπάρχει 
ποικιλία, κάτι που οδηγεί και στην εναλλαγή του τρόπου σκέψης 
(καθώς διαφορετικοί τύποι προκλήσεων χρησιμοποιούν διαφορετικές 
νοητικές διεργασίες.)
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Δεν πρέπει να υπάρχουν γρίφοι που δύναται να οδηγήσουν σε 
τέλμα: Πολλά παιχνίδια αυτού του είδους προσθέτουν στο στην 
πλοκή ένα δύσκολο γρίφο που μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδο. 
Σύμφωνα με αυτό, η λύση ενός γρίφου είναι ένα αντικείμενο ή μια 
διεργασία που ο παίκτης έπρεπε να είχε κάνει σε προηγούμενο τμήμα 
του παιχνιδιού, στο οποίο δεν έχει πια πρόσβαση. Καθώς δεν μπορεί 
πλέον να προχωρήσει στο παιχνίδι, πρέπει να αρχίσει από την αρχή. 
Αυτό οδηγεί σε απογοήτευση του παίκτη και παραμέληση του 
παιχνιδιού. Ειδικά στην περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισμικού 
κάτι τέτοιο πρέπει να αποφεύγεται, καθώς η βαρύτητα δεν είναι στο 
να λυθούν οι γρίφοι, παρά στο να προχωρήσει η εκπαίδευση 
χρησιμοποιώντας ως παρακίνηση ενδιαφέροντος την ιστορία του 
παιχνιδιού. Για αυτό τον σκοπό η πλοκή και γενικότερα ο μύθος 
πρέπει να εξελίσσεται διαρκώς.

Η λύση γρίφων πρέπει να προοδεύει την ιστορία: δεν πρέπει να 
επιλύεται μια σειρά γρίφων, ο ένας έπειτα από τον άλλον, χωρίς 
σκοπό και νόημα. Η επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται 
πρέπει να φέρνει τον παίκτη ένα βήμα πιο κοντά στην κατανόηση 
της ιστορίας.

Για τα παρεμφερή στοιχεία των γρίφων (πριν και μετά την 
επίλυσή τους)

Ανταμοιβή των παικτών: Πρέπει να υπάρχει ανταμοιβή για τις 
επιτυχείς προσπάθειες των παικτών. Ο ανταμοιβές αυτές σχετίζονται 
με το είδος του παιχνιδιού. Εάν πρόκειται για παιχνίδι φαντασίας, 
τότε μπορούν να έρθουν με την μορφή νέων όπλων, την απόκτηση 
περαιτέρω δυνάμεων κλπ. Στην περίπτωση όπου εξελίσσεται μια 
ιστορία, η ανταμοιβή έρχεται με την μορφή εξέλιξής της ή 
αποκάλυψη κρυμμένων πτυχών και μεταβάσεων της πλοκής.

Πρέπει να υπάρχει ανταμοιβή για τι προθέσεις του παίκτη. Κατά τη 
διάρκεια μιας προσπάθειας επίλυσης γρίφου ο παίκτης θα κάνει 
κάποιους συνειρμούς οι οποίοι μπορεί να είναι λογικοί αλλά δεν 
οδηγούν σε λύση. Ο παίκτης πρέπει να λαμβάνει κάποια ανάδραση 
για αυτό, και έτσι ανταμείβεται για την σκέψη του, ειδικότερα εάν 
αυτή είναι πολύ λογική. Σε αντίθετη περίπτωση το αποτέλεσμα είναι 
αρκετά αφύσικο.

Παραδείγματος χάριν, ο παίκτης συναντάει μια βαριά σιδερένια 
πόρτα που χρειάζεται ένα κλειδί για να ανοίξει (το κλειδί αποτελεί και 
την λύση του γρίφου). Ο παίκτης έχει μαζί του ένα λοστό, και 
αποφασίζει να τον χρησιμοποιήσει επάνω στην πόρτα. Παρότι ο 
λοστός δεν αποτελεί λύση, θα έπρεπε να υπάρχει ένα βίντεο που να 
δείχνει τον ήρωα να προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα με αυτόν τον 
τρόπο και να αποτυγχάνει. Έτσι ο παίκτης λαμβάνει ως ανάδραση ότι 
η σκέψη του ήταν μεν λογική, αλλά πρέπει να αναζητήσει την λύση 
αλλού. 

Οι συνέπειες των ενεργειών του παίκτη πρέπει να είναι εμφανείς: 
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Εάν ο ήρωας κόψει το ρεύμα ενός κτηρίου, πρέπει να του φανερωθεί 
η συμπεριφορά των ανθρώπων μέσα στο κτήριο. Κάτι τέτοιο δίνει 
στον παίκτη μια καλύτερη αίσθηση των πράξεών του και των 
αποτελεσμάτων τους και πετυχαίνεται καλύτερη εμβύθιση.

Ενδείκνυται η χρήση ευρημάτων, διαλόγων, ενδιάμεσων σκηνών και 
καταστάσεων ώστε να μετατραπούν και οι πιο απλοί και εύκολοι 
γρίφοι σε αλληλεπιδραστικές εμπειρίες: Ένας γρίφος δεν συνίσταται 
μόνο από την λύση του, παρά και από όλες τις γύρω καταστάσεις: τα 
σχόλια του ήρωα, τις αποτυχημένες του προσπάθειες κλπ. Το 
στοιχείο αυτό εμπλουτίζει το παιχνίδι και η αίσθηση των συμβάντων 
γίνεται πιο απτή.

Ο παίκτης πρέπει να διασκεδάζει όταν δεν λύνει γρίφους ή 
προσπαθεί για κάτι άλλο: Ειδικά στην περίπτωση που η εφαρμογή 
έχει για απευθυνόμενο κοινό τους τυφλούς, η παραπάνω οδηγία 
είναι πολύ σημαντική. Ο τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι με 
διαλόγους με άλλους χαρακτήρες, αλληλεπιδράσεις με αντικείμενα , 
με εξερεύνηση και αποκάλυψη στοιχείων του κόσμου του παιχνιδιού 
κλπ.

Για την ιστορία και την πλοκή

Ο παίκτης πρέπει να ενδιαφέρεται για την ιστορία: Αυτό μπορεί να 
συμβεί δημιουργώντας συμπάθεια για τον ήρωα, βάζοντας τον να 
περνάει μέσα από δύσκολες καταστάσεις. Στην πραγματικότητα το 
μεγαλύτερο κίνητρο του χρήστη να συνεχίσει το παιχνίδι (και στην 
περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισμικού και την εκπαίδευσή του) 
είναι να ενδιαφέρεται για την εξέλιξη της ιστορίας και την τύχη των 
προσώπων που μετέχουν σε αυτήν. Οι συγκρούσεις, οι δοκιμασίες 
και τα συμβάντα του κεντρικού χαρακτήρα δημιουργούν μια ταύτισή 
του με τον χρήστη η οποία και κρατάει το ενδιαφέρον του αμείωτο.

Να υπάρξουν αλληλεπιδράσεις με τον κακό της ιστορίας: Η 
αντάμωση και η αλληλεπίδραση με τον κακό (ή τους βοηθού του) 
δημιουργεί ένταση και σύγκρουση, και αυτό είναι κάτι επιθυμητό 
στην αλλεπιδραστική εξιστόρηση ενός μύθου. Ο κακός πρέπει να 
προσπαθεί να ματαιώσει τα σχέδια του ήρωα, να του φέρνει εμπόδια 
για να τον καθυστερήσει κλπ, τα οποία και δημιουργούν μια πιο 
ζωντανή εικόνα της κατάστασης του παιχνιδιού.

Τα γεγονότα δεν πρέπει να είναι ασύνδετα μεταξύ τους: Ο 
διαχωρισμός των βασικών στόχων σε υποστόχους δημιουργεί μια 
ολόκληρη σειρά από γεγονότα τα οποία φτιάχνουν σιγά σιγά την 
πλοκή του παιχνιδιού. Τα γεγονότα αυτά πρέπει να συνδέονται 
μεταξύ τους και όλα μαζί να συνθέτουν σε ένα ενιαίο σύνολο τον 
βασικό στόχο από τον οποίο προήλθαν. Καθώς η ιστορία εξελίσσεται, 
η μετάβαση από τον έναν υποστόχο στον επόμενο πρέπει να 
υπενθυμίζει στον παίκτη τον βασικό σκοπό του και όχι να τον 
απομακρύνει από αυτόν.
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4.3 συνδυασμός του εκπαιδευτικού υλικού και του 
παιχνιδιού περιπέτειας - το gameplay 
εκπαιδευτικού παιχνιδιού Προσανατολισμού και 
Κινητικότητας

Οι γρίφοι ενός παιχνιδιού περιπέτειας και ο τρόπος επίλυσής τους 
είναι ουσιαστικά το gameplay του. Επειδή στόχος είναι η εκπαίδευση, 
οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και οι ασκήσεις πρέπει να 
ενσωματωθούν μέσα στους γρίφους ή ακόμη καλύτερα να είναι οι 
ίδιοι οι γρίφοι. Περιγράφονται οι διακριτές κατηγορίες προκλήσεων 
που δημιουργούνται από την μίξη των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων και των προκλήσεων των παιχνιδιών περιπέτειας.

4.3.1Γρίφοι εξωτερικής κίνησης (νοητικοί χάρτες εξωτερικών 
χώρων)

Οι προκλήσεις αυτής της κατηγορίας είναι μια ακριβής προσομοίωση 
των διαδικασιών που διενεργούνται για την κίνηση σε μια 
πραγματική εκπαιδευτική διαδρομή. Χρησιμοποιώντας όρους 
παιχνιδιού, πρόκειται για κίνηση από ένα σημείο σε ένα άλλο 
(εξωτερικών συνήθως χώρων). Η κίνηση αυτή γίνεται με τον ίδιο 
τρόπο όπως και στην εκπαίδευση των τυφλών, δηλαδή με ανοδική 
πορεία από κόμβο σε κόμβο.

Οι γρίφοι αυτού του είδους έχουν μια ορισμένη διαδικασία. Καταρχάς 
κάποια στιγμή μέσα στο παιχνίδι ζητείται από τον παίκτη να μεταβεί 
από ένα σημείο σε ένα άλλο. Αυτό μπορεί να ζητηθεί από κάποιον 
άλλο χαρακτήρα ή απλά να είναι μέρος της εξέλιξης του παιχνιδιού. 
Έπειτα παρέχονται οδηγίες για αυτόν τον σκοπό από κάποιο μέσο, 
που μπορεί να είναι ένας χαρακτήρας, ένα γράμμα, ένας χάρτης, μία 
τηλεφωνική συνομιλία κλπ. Οι οδηγίες είναι σε μορφή παρόμοια με 
αυτήν που δίνονται από τους εκπαιδευτές προσανατολισμού και 
κινητικότητας. Περιγράφεται δηλαδή μια ακολουθία κόμβων μαζί με 
τα ορόσημα από τα οποία αυτοί αναγνωρίζονται, καθώς και οι 
γραμμές που τους συνδέουν μαζί με τις ενδείξεις με τις οποίες 
σχετίζονται.

Έπειτα ο παίκτης πρέπει να δημιουργήσει στο μυαλό του τον νοητικό 
χάρτη της διαδρομής που θέλει να βγάλει εις πέρας. Οι οδηγίες της 
κάθε διαδρομής πρέπει να είναι διαθέσιμες οποιαδήποτε στιγμή ως 
βοήθημα.

Τα ορόσημα τα οποία χρησιμοποιούνται είναι ηχητικά και απτικά. Ως 
ηχητικά ορίζονται τα ορόσημα τα οποία παράγουν τρισδιάστατο ήχο 
(παραδείγματος χάριν ένα σιντριβάνι, μία σειρήνα, ένα φανάρι με 
ήχο). Χαρακτηριστικό τους είναι ότι μπορούν να εντοπιστούν από 
μεγάλη απόσταση. Αυτά είναι και ο οδηγός του παίκτη στον 
προσανατολισμό του, καθώς δίνουν στοιχεία για το τι υπάρχει σε 
απόσταση μακρύτερη από αυτήν που μπορεί να ακουμπήσει με τα 
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χέρια και το σώμα του.

Ως απτικά ορόσημα ορίζονται αντικείμενα του τρισδιάστατου χώρου 
με τα οποία πρέπει να υπάρξει επαφή ώστε να γίνουν αντιληπτά (ένα 
δέντρο, ένα παγκάκι κλπ). Αυτά είναι και τα περισσότερα σε αριθμό, 
και χρησιμοποιούνται ώστε να αναγνωρίζονται πλήρως οι κόμβοι. 
Μειονέκτημά τους είναι ότι πρέπει να ανακαλυφτούν στον χώρο, να 
υπάρξει δηλαδή πρόσκρουση του χρήστη σε αυτά, καθώς δεν 
κάνουν με άλλο τρόπο γνωστή την παρουσία τους.

Σε μια τυπική τέτοια διαδικασία του παιχνιδιού τα ηχητικά ορόσημα 
χρησιμοποιούνται περισσότερο για να προσανατολίσουν τον χρήστη 
και να του δώσουν την σωστή κατεύθυνση, ενώ τα απτικά για να 
αναγνωριστεί ένας κόμβος και να μην υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ο 
ζητούμενος.

Ο προσανατολισμός και η κίνηση του χρήστη σε ήδη γνωστούς 
εξωτερικούς χώρους είναι και αυτό πρόκληση αυτής της κατηγορίας. 
Είναι μια από τις πιο συνηθισμένες ενέργειες που θα κάνει ο χρήστης 
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

4.3.2 Γρίφοι κίνησης και νοητικής χαρτογράφησης 
εσωτερικών χώρων

Οι διαδικασίες αυτής της κατηγορίας απαρτίζουν το κύριο μέρος των 
γρίφων του παιχνιδιού. Πρόκειται για την κατανόηση και 
χαρτογράφηση εσωτερικών χώρων, δηλαδή των διαστάσεων, 
σχήματος, εξόδων, θέσης των αντικειμένων και επίπλων ενός 
δωματίου, καθώς και την κίνηση μέσα σε αυτό.

Για να μπορέσουν οι προκλήσεις αυτές να λειτουργήσουν στα 
πλαίσια ενός παιχνιδιού, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι στόχοι για 
τον παίκτη, οι οποίοι με κάποιον τρόπο θα προϋποθέτουν ότι για την 
εκπλήρωσή τους θα πρέπει να υπάρξει μια αρκετά καλή νοητική 
αναπαράσταση του χώρου. Τέτοιοι μπορεί να είναι η έξοδος από τον 
χώρο και η εύρεση των σημείων εξόδου, η εύρεση επίπλων ή 
αντικειμένων, η μετακίνηση αντικειμένων σε θέσεις που χρειάζονται 
για την επίλυση γρίφων, η γρήγορη κίνηση μέσα σε χώρο με εμπόδια 
μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα κοκ. Ακολουθούν 
αναλυτικές περιγραφές για κάθε μία περίπτωση.

4.3.2.1 Έυρεση εισόδων και εξόδων 

Η πιο απλή από όλες τις περιπτώσεις είναι η εύρεση της εξόδου από 
έναν εσωτερικό χώρο. Αυτό μπορεί να συμβαίνει σε τυπικά πλαίσια 
του παιχνιδιού (μετάβαση από το ένα δωμάτιο στο άλλο), ή σε 
πλαίσια που δημιουργούνται από την ιστορία και τις ανάγκες του 
παιχνιδιού (ο ήρωας παγιδεύεται σε ένα δωμάτιο στο οποίο 
κινδυνεύει και πρέπει επειγόντως να βρει την έξοδο).
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4.3.2.2 Εύρεση επίπλων και αντικειμένων

Όπως έχει προαναφερθεί, τα παιχνίδια τύπου περιπέτειας 
συνίστανται από μια σειρά γρίφων τους οποίους ο παίκτης πρέπει να 
επιλύσει για να προχωρήσει την ιστορία. Μεγάλο μέρος των γρίφων 
αυτών θέλουν τον παίκτη να βρίσκει αντικείμενα τα οποία παίρνει 
μαζί του, και να τα χρησιμοποιεί σε άλλα αντικείμενα του χώρου (ή 
να τα δίνει σε άλλους χαρακτήρες ή ακόμη και να τα συνδυάζει 
μεταξύ τους) έτσι ώστε να παράγεται η λύση. Η δυσκολία αυτών των 
διεργασιών έγκειται στο α) να βρεθούν τα αντικείμενα που μπορούν 
να συλλεχθούν και β) να βρεθεί η κατάλληλη χρήση τους. Και τα 
δύο κομμάτια μπορούν να αυξηθούν σε δυσκολία. Στα εμπορικά 
παιχνίδια περιπέτειας, το πρώτο κομμάτι δυσκολεύει με την δυσκολία 
αναγνώρισης των αντικειμένων αυτών στην οθόνη (τα γραφικά να 
είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι εύκολο να 
εντοπιστούν τα αντικείμενα με το μάτι, και με την παρουσία στην 
οθόνη πολλών αντικειμένων τα οποία δεν έχουν καμία χρήση, 
μεταξύ των οποίων βρίσκονται και κάποια με χρηστική αξία [Röber, 
Masuch, 2005a]). Η δυσκολία του δευτέρου μέρους έγκειται στην 
πληθώρα των δυνατών συνδυασμών και χρήσεων που προέρχεται 
από το μεγάλο πλήθος των αντικειμένων και επίπλων που υπάρχουν 
στο παιχνίδι [Röber, Masuch, 2005a]. Να σημειωθεί εδώ πως το 
δεύτερο σκέλος (η χρήση δηλαδή των συλλεχθέντων αντικειμένων 
στο σωστό σημείο) είναι αρκετά δύσκολο από μόνο του, συχνά λόγω 
των ευφάνταστων συνδυασμών και χρήσεων που σκέφτονται οι 
δημιουργοί των παιχνιδιών αυτών για τα αντικείμενα και συχνά 
αποτελεί το gameplay ολόκληρου του παιχνιδιού.

Το μοντέλο του διπλού σταδίου – εκπαιδευτικοί γρίφοι και 
γρίφοι παιχνιδιού

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα μοντέλο για την ενσωμάτωση γρίφων 
νοητικής αναπαράστασης εσωτερικών χώρων σε ένα παιχνίδι 
περιπέτειας.

Όπως έχει αναφερθεί η κατανόηση και νοητική χαρτογράφηση 
χώρων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς 
εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει (σε αντίθεση με την κίνηση σε 
εξωτερικούς χώρους) πολύ περισσότερα στοιχεία προς μάθηση: 
κατανόηση σχήματος και μεγέθους, κατασκευή δισδιάστατων 
νοητικών χαρτών που περιλαμβάνουν την θέση των αντικειμένων 
μέσα στο δωμάτιο, ορόσημα (περιμετρικά και εσωτερικά), 
αναγνώριση και απομνημόνευση του κάθε επίπλου και αντικειμένου 
που βρίσκεται στο δωμάτιο, αναγνώριση και απομνημόνευση των 
εισόδων και εξόδων κλπ. Για να υπάρξει άσκηση σε αυτήν την 
κατηγορία πρέπει να γίνει με κάποιον τρόπο εμφανές ότι ο 
ασκούμενος έχει εξερευνήσει και κατανοήσει πλήρως τον χώρο, το 
οποίο στην περίπτωση αυτή σημαίνει ότι έχει αναγνωρίσει τα 
χαρακτηριστικά του και έχει ανακαλύψει όλα τα αντικείμενα που 
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υπάρχουν σε αυτόν.

Από την άλλη μεριά έχει προαναφερθεί ότι στα παιχνίδια περιπέτειας 
το μεγαλύτερο ποσοστό των γρίφων σχετίζεται με την εύρεση και 
συλλογή αντικειμένων και την χρησιμοποίησή τους στο κατάλληλο 
σημείο. 

Το μοντέλο αυτό ορίζει τα εξής: κάθε γρίφος χωρίζεται σε δύο 
σκέλη: το πρώτο έχει σχέση με την εκπαίδευση προσανατολισμού και 
κινητικότητας και το δεύτερο με την επίλυση του γρίφου. Ο 
διαχωρισμός αυτός δεν γίνεται ορατός στον χρήστη. Το πρώτο 
σκέλος απαρτίζεται από την εύρεση των αντικειμένων που υπάρχουν 
σε ένα χώρο μέσω της περιδιάβασης σε αυτόν. Όταν ολοκληρωθεί 
αυτό έρχεται το δεύτερο σκέλος του γρίφου το οποίο σχετίζεται με 
το ίδιο το αντικείμενο: αφού ευρεθεί, πως χρησιμοποιείται το 
αντικείμενο αυτό?

Το πρώτο μέλημα λοιπόν της λύσης κάθε γρίφου είναι να 
ανακαλυφτεί το αντικείμενο μέσα στον χώρο. Το δεύτερο είναι να 
γίνει η κατάλληλη χρήση του έτσι ώστε το παιχνίδι να προχωρήσει. 
Με το μοντέλο αυτό πετυχαίνονται ταυτόχρονα δύο στόχοι: 

1. λαμβάνει χώρα η εκπαίδευση, καθώς για να προχωρήσει το 
παιχνίδι ο παίκτης πρέπει να βρει το αντικείμενο οπότε και να 
το αποκτήσει  

2. υπάρχει κανονική χρήση αντικειμένων όπως θα ήταν σε ένα 
παιχνίδι περιπέτειας και έτσι υπάρχουν πολλές διαθέσιμες 
επιλογές για ην σχεδίαση γρίφων, χωρίς να περιορίζονται απλά 
πχ. στο να βρεθεί η έξοδος ενός δωματίου.

Το μοντέλο έπιπλο-αντικείμενο

Παρακάτω παρουσιάζεται η συνέχεια του προηγούμενου μοντέλου με 
τον διαχωρισμό των εννοιών έπιπλο και αντικείμενο.

Πρώτα πρέπει να δοθούν δύο ορισμοί ως διευκρινήσεις (οι οποίοι 
ισχύουν από εδώ και στο εξής σε ολόκληρη την εργασία):

• Ως έπιπλο ορίζεται ένα μεγάλο σε όγκο ή μέγεθος αντικείμενο, 
συνήθως πραγματικό έπιπλο από το οποίο απαρτίζεται ο χώρος 
(καρέκλα, τραπέζι, κρεβάτι κλπ)

• Ως αντικείμενο ορίζεται ένα μικρό αντικείμενο το οποίο θα 
μπορούσε να πάρει μαζί του ο χρήστης ή να το χρησιμοποιήσει 
(κλειδιά, μολύβι κλπ)

• Ένα έπιπλο μπορεί να φέρει επάνω του αντικείμενα (πχ ένα 
γραφείο στο οποίο επάνω βρίσκονται μια λάμπα και ένα βιβλίο. 
Το γραφείο είναι έπιπλο ενώ η λάμπα και το βιβλίο είναι 
αντικείμενα)

Στα κλασσικά παιχνίδια περιπέτειας δεν έχει νόημα ο παραπάνω 
διαχωρισμός. Καθώς χρησιμοποιούν γραφικό περιβάλλον 
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απεικόνισης, ο χώρος αποτελείται απλά από αντικείμενα διαφόρων 
μεγεθών (δηλαδή αντικείμενο και έπιπλο είναι το ίδιο πράγμα) με τα 
οποία ο παίκτης μπορεί να αλληλεπιδράσει.

Από την άλλη μεριά, ο νοητικός χάρτης που δημιουργείται από 
κάποιον τυφλό για έναν εσωτερικό χώρο δεν περιλαμβάνει 
αντικείμενα (σύμφωνα με τον δοθέντα ορισμό) αλλά έπιπλα. Όταν ο 
τυφλός περιδιαβεί έναν εσωτερικό χώρο δεν θα μνημονεύσει την 
θέση μικρών αντικειμένων (πχ πού βρίσκεται ένα μολύβι ή μια 
λάμπα) αλλά την θέση των επίπλων (σύμφωνα με τον ορισμό), 
δηλαδή πραγματικών επίπλων ή αρκετά μεγάλων και ογκωδών 
αντικειμένων (όπως ένας καλόγερος ή ένα ψυγείο). Η θέση των 
αντικειμένων μπορεί να καταχωρηθεί μόνο αναφορικά με τα έπιπλα 
στα οποία ανήκουν (πχ να θυμάται ότι στον βόρειο τοίχο υπάρχει ένα 
γραφείο, και πάνω σε αυτό το γραφείο υπάρχει μια λάμπα ή ένα 
βιβλίο). Ο νοητικός χάρτης αναπαράστασης εσωτερικού χώρου 
μοιάζει κάπως έτσι:

τραπέζι

καρέκλα

καρέκλα

καλόγερος

βιβλιοθήκη

έξοδος

κομοδίνο

καλοριφέρ

παράθυρο

Εικόνα 30: νοητικός χάρτης εσωτερικού χώρου

Επίσης όταν ένας τυφλός περιδιαβαίνει ένα δωμάτιο ακολουθείται η 
εξής διαδικασία: Κάθε έπιπλο επάνω στο οποίο προσκρούει 
ψηλαφείται και αναγνωρίζονται κάποια βασικά χαρακτηριστικά: το 
είδος του (περί τίνος πρόκειται), το υλικό του, το σχήμα του, το 
μέγεθός του κλπ, και έπειτα καταχωρείται στον νοητικό χάρτη. Μετά 
από αυτό ψηλαφείται περαιτέρω και βρίσκονται τα αντικείμενα που 
υπάρχουν πάνω ή μέσα σε αυτό [1], [2].

Κάθε δωμάτιο ή εσωτερικός χώρος του παιχνιδιού απαρτίζεται από 
έπιπλα. Δεν υπάρχουν αντικείμενα στον χώρο. Κάθε έπιπλο μπορεί 
να φέρει επάνω του αντικείμενα (όχι υποχρεωτικά βέβαια).

Έτσι, ο χώρος αποτελείται από έπιπλα τα οποία φέρουν αντικείμενα.

Συμπεριλαμβάνοντας τις έννοιες του επίπλου και του αντικειμένου 
στο προηγούμενο μοντέλο (τον γρίφο των δύο σταδίων) αυτό 
τροποποιείται ως εξής: 

Στο πρώτο μέρος του γρίφου (εύρεση στον χώρο) πρέπει να ευρεθεί 
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το έπιπλο. Κατόπιν, για το δεύτερο σκέλος (επίλυση του γρίφου) 
χρησιμοποιούνται τα αντικείμενα τα οποία φέρει το έπιπλο (εάν αυτό 
φέρει). Η χρήση των αντικειμένων ομοιάζει με αυτή των παιχνιδιών 
περιπέτειας (χρήση, συλλογή κλπ).

Παράδειγμα: Υπάρχει ένα δωμάτιο με τρία έπιπλα. Ένα γραφείο, 
ένα σεντούκι και μία καρέκλα. Το γραφείο έχει επάνω το αντικείμενο 
κλειδί, ενώ το σεντούκι χρειάζεται το αντικείμενο κλειδί για να δώσει 
αυτό που έχει μέσα, δηλαδή το αντικείμενο νόμισμα. Για να 
αποκτηθεί το νόμισμα από τον παίκτη πρέπει να γίνουν σταδιακά οι 
εξής ενέργειες: 

1. Εύρεση του επίπλου γραφείο στον χώρο

2. Αλληλεπίδραση μαζί του και απόκτηση του αντικειμένου κλειδί

3. Εύρεση του επίπλου σεντούκι στον χώρο

4. Χρησιμοποίηση του αντικειμένου κλειδί στο έπιπλο σεντούκι 
και απόκτηση του αντικειμένου νόμισμα

(η αλληλεπίδραση με έπιπλα και οι διαφορετικές συνέπειες αυτής 
περιγράφονται αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο.)    

Όπως φαίνεται από το προηγούμενο παράδειγμα, μια απλή 
διαδικασία όπως αυτή της απόκτησης του νομίσματος μπορεί να 
χωριστεί σε τέσσερα διακριτά βήματα. Τα δύο από αυτά (βήματα 1 
και 3) ανήκουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ τα υπόλοιπα 
(βήματα 2 και 4) έχουν σχέση με το παιχνίδι και θα μπορούσαν να 
είναι μέρος οποιουδήποτε παιχνιδιού περιπέτειας. Αυτό που πρέπει 
να γίνει κατανοητό είναι ότι τα βήματα 2 και 4 (οι γρίφοι του 
παιχνιδιού δηλαδή) ουσιαστικά εξασφαλίζουν ότι ο παίκτης έχει 
περιδιαβεί όλο το χώρο, ειδεμή δεν θα μπορούσε να προχωρήσει το 
παιχνίδι.

Ανακεφαλαιώνοντας:

• Ορίζονται ως έπιπλα αντικείμενα μεγάλου μεγέθους ή όγκου 
που είναι συνήθως και πραγματικά έπιπλα

• Ορίζονται ως αντικείμενα αντικείμενα μικρού όγκου

• Τα έπιπλα φέρουν αντικείμενα (πάνω, κάτω, μέσα τους κλπ)

• Ο περιβάλλων χώρος απαρτίζεται από έπιπλα 

• Ο χρήστης χρειάζεται για την επίλυση του παιχνιδιού 
αντικείμενα

• Για να επιλυθεί ένας γρίφος ακολουθώνται δύο στάδια

i. Ο παίκτης πρέπει να ανακαλύψει το έπιπλο μέσα στον 
χώρο

ii. Η αλληλεπίδραση με το έπιπλο θα δώσει στον ήρωα τα 
απαραίτητα αντικείμενα που χρειάζεται
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4.3.2.3μετακίνηση επίπλων μέσα στον χώρο 

Η μετακίνηση επίπλων μέσα στον χώρο ώστε αυτά να βρεθούν σε 
συγκεκριμένα σημεία και να επιλυθούν οι γρίφοι είναι μια απαιτητική 
μορφή πρόκλησης. Καταρχάς πρέπει να κατανοηθεί ο γρίφος, που 
σημαίνει να καταλάβει ο παίκτης ποιο έπιπλο πρέπει να μετακινήσει 
και σε ποια θέση πρέπει αυτό να τοποθετηθεί. Το πρώτο στάδιο 
συνήθως είναι εύκολο, καθώς δεν μετακινούνται όλα τα έπιπλα και 
αν κάποιο από αυτά μετακινείται σημαίνει πως κατά πάσα πιθανότητα 
αποτελεί κομμάτι της λύσης ενός τέτοιου γρίφου.

Η κατανόηση του σημείου που πρέπει να τοποθετηθεί δείχνει μια 
αρκετά καλή γνώση του χώρου και του προβλήματος που πρέπει να 
επιλυθεί. Ο νοητικός χάρτης του ασκούμενου είναι αρκετά 
ικανοποιητικός, προσφέροντας μια αναπαράσταση η οποία επαρκεί 
για τις ανάγκες του γρίφου. Η μετακίνηση όμως του επίπλου στον 
χώρο μέχρι αυτό να φτάσει στην τελική θέση αποτελεί ένα πιο 
δύσκολο εγχείρημα, καθώς σε αυτή την περίπτωση ο νοητικός 
χάρτης αναβαθμίζεται με κάθε μετακίνηση, καθώς το έπιπλο αλλάζει 
θέση. Πρέπει να υπάρχει συνεχής εγρήγορση της προηγούμενης και 
επόμενης θέσης του αντικειμένου, καθώς και της τελικής θέσης που 
αυτό πρέπει να τοποθετηθεί. 

Υπάρχουν τρόποι ώστε να δυσκολέψει το επίπεδο των προβλημάτων 
αυτών (τόσο της εύρεσης επίπλων όσο και της μετακίνησης). Όσον 
αφορά το σχήμα του δωματίου, όσο πιο περίπλοκο είναι τόσο πιο 
πολύ αυξάνεται η δυσκολία της χωρικής κατανόησης. Μερικά απο τα 
σχήματα που μπορεί να πάρει ένας χώρος εμφανίζονται παρακάτω:
Πίνακας 3: σχήματα εσωτερικών χώρων και δυσκολία στην κατανόησή τους [Roth, 
Petrucci, Pun,2000], [ΚΕΑΤ]

Βαθμός δυσκολίας Σχήμα δωματίου

χαμηλός τετράγωνο, παραλληλόγραμμο

μεσαίος τρίγωνο, κύκλος, διάδρομος με 
στροφές, σχήμα Γ ή σχήμα Π

υψηλός Σχήμα Τ ή Η, διάδρομος με 
διακλαδώσεις, τυχαίο σχήμα

Σύμφωνα με τους [Lumbreras, Sanchez, 1999], οι διάδρομοι και 
γενικότερα τα πολύπλοκα σχήματα δυσκολεύουν κατά πολύ την 
νοητική χαρτογράφηση από τους τυφλούς (η αύξηση της δυσκολίας 
δηλαδή δεν είναι αναλογική).  

Η τοποθέτηση των επίπλων στον χώρο επηρεάζει το επίπεδο των 
γρίφων χωρικής κατανόησης. Η δυσκολία αυξάνεται όσο τα 
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αντικείμενα τοποθετούνται προς το εσωτερικό του δωματίου. 
Αντικείμενα που βρίσκονται στα άκρα όπως ντουλάπες, κρεβάτια, 
καλοριφέρ κλπ έχουν περισσότερες πιθανότητες να ανακαλυφτούν. 
Ο λόγος είναι ότι οι τυφλοί επιλέγουν συνήθως την περιμετρική 
μέθοδο εξερεύνησης για την πρώτη επαφή με τον εσωτερικό χώρο. 
Μέσω αυτής της μεθόδου ανακαλύπτονται όλα τα αντικείμενα της 
περιφέρειας του δωματίου. Η περιμετρική μέθοδος εκτελείται από 
όλους σχεδόν τους τυφλούς, ακόμη και τους μη εκπαιδευμένους, 
καθώς αποτελεί μια βασική και λογική διαδικασία γνώσης των ορίων 
του περιβάλλοντος χώρου [ΚΕΑΤ], [Σχολή Τυφλών].

Η παράλληλη μέθοδος αποκαλύπτει όλα τα αντικείμενα του 
εσωτερικού ενός δωματίου, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα 
εφαρμοστεί. Καταρχάς πρέπει να έχει διδαχτεί στους τυφλούς καθώς 
είναι μέρος της ειδικής εκπαίδευσης στον προσανατολισμό και την 
κινητικότητα. Έπειτα σε χώρους  οι οποίοι είναι αρκετά μεγάλοι σε 
μέγεθος μπορεί να αποβεί χρονοβόρα και μη αποδοτική. Τέλος, 
πρόκειται για μια εφαρμογή σε εικονικό περιβάλλον στον 
υπολογιστή, όπου δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την σωματική 
ακεραιότητα των συμμετεχόντων. Βάση αυτού υπάρχουν μεγάλες 
πιθανότητες οι παίκτες να δοκιμάσουν νέες μεθόδους για την 
εξερεύνηση του εσωτερικού χώρου, που δεν θα τολμούσαν να 
δοκιμάσουν σε πραγματικές συνθήκες λόγω φόβου ατυχήματος. Οι 
μέθοδοι αυτοί μπορεί να είναι τυχαίας φύσεως και να μην καλύπτουν 
με επιτυχία όλο τον χώρο. Έτσι αντικείμενα που βρίσκονται στο 
εσωτερικό καθίστανται πιο δύσκολα να εντοπιστούν.

4.3.3 Γρίφοι που σχετίζονται με βασικές έννοιες

Πρόκειται για μια κατηγορία προβλημάτων και γρίφων που 
σχετίζονται με βασικές έννοιες στις οποίες εκπαιδεύονται οι τυφλοί. 
Μερικές από αυτές είναι η παραλληλία και γενικά οι σχέσεις μεταξύ 
σχημάτων στο επίπεδο (παραλληλία, καθετότητα κλπ), το μέγεθος, 
το σχήμα, ο όγκος κοκ.

Σε αυτήν την κατηγορία δεν προτείνονται συγκεκριμένες οδηγίες για 
την δημιουργία ασκήσεων και προβλημάτων. Η σχεδίαση έγκειται 
στην δημιουργικότητα και φαντασία του εκάστοτε σχεδιαστή ο 
οποίος θα αναπτύξει μια εκπαιδευτική εφαρμογή ή ένα παιχνίδι. 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να συνδυαστούν οι έννοιες του μεγέθους, 
του σχήματος κλπ. με γρίφους οι οποίοι έχουν σχέση με τις 
ιδιαίτερες ανάγκες της εφαρμογής ή του παιχνιδιού.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για την έννοια του μεγέθους. Οι 
τυφλοί, ιδιαίτερα οι εκ γενετής αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την 
κατανόηση του μεγέθους. Πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να το 
αναγνωρίσουν ούτε αναλογικά (δηλαδή το μέγεθος ενός 
αντικειμένου σε σχέση με κάποιο άλλο). Η πρόταση «Ένα δωμάτιο 
είναι μεγαλύτερο από ένα άλλο» δεν κατανοείται πλήρως από έναν 
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τυφλό [ΚΕΑΤ].

Στο παράδειγμα που ακολουθεί φαίνεται μια άσκηση που σχετίζεται 
με το μέγεθος, και συγκεκριμένα όπως αυτό εκφράζεται στην έννοια 
της περιμέτρου. Μέσα στο δωμάτιο υπάρχουν τρεις καμπάνες: μια 
μεγάλη, μια μεσαία και μια μικρή, καθώς και μια πόρτα που οδηγεί 
στο επόμενο δωμάτιο. Οι καμπάνες έχουν σήμαντρο και ο ήρωας 
μπορεί να τις χτυπήσει. Είναι γνωστό από κάποιον άλλο χαρακτήρα 
του παιχνιδιού ότι για να ανοίξει η πόρτα πρέπει να χτυπηθεί τρεις 
φορές η μεγάλη καμπάνα, δύο φορές η μεσαία και μία φορά η μικρή. 

Ο τρόπος για να γίνει αντιληπτό ποια είναι η μεγαλύτερη καμπάνα, 
ποια η μεσαία και ποια η μικρή είναι (αφού πρόκειται για κίνηση σε 
δύο διαστάσεις) η περίμετρος. Πρέπει δηλαδή να περπατηθεί κάθε 
καμπάνα γύρω γύρω, και να υπολογιστεί έτσι (από τον αριθμό των 
βημάτων που χρειάζονται) το μέγεθος κάθε μιας αναλογικά με τις 
υπόλοιπες.

Πλευρά μήκους n

Πλευρά μήκους m

Πλευρά μήκους k
K > m > n

Περίμετρος 1ης καμπάνας: n X n
Περίμετρος 2ης καμπάνας: m X m
Περίμετρος 3ης καμπάνας: k X k

Εικόνα 31: ο γρίφος με τις καμπάνες  

Από αυτό το απλό παράδειγμα φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο 
μπορούν να ενταχθούν οι έννοιες προς διδαχή σε γρίφους οι οποίοι 
προοδεύουν το παιχνίδι και την ιστορία. 

4.3.4 Κίνηση σε κόμβους

Η κατηγορία αυτή είναι πολύ συγκεκριμένη, και προέρχεται από την 
εκπαίδευση στην χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η δυσκολία 
των τυφλών στην χρήση τους έγκειται στην δυσκολία 
απομνημόνευσης του δικτύου των γραμμών του εκάστοτε μέσου 
καθώς και του τρόπου που αυτές σχετίζονται μεταξύ τους [Sánchez, 
Sáenz, 2006]. 

Πρόκειται στην ουσία για έναν νοητικό χάρτη, όμοιο με αυτούς των 
διαδρομών εξωτερικών χώρων. Αποτελείται και αυτός από κόμβους 
που αντιπροσωπεύουν τις στάσεις. Το μόνο διαθέσιμο ορόσημο 
στους κόμβους αυτούς είναι το όνομά τους. Για να κινηθεί ένας 
τυφλός με κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς (σε ό,τι αφορά την 
νοητική και όχι την πραγματική κίνηση) χρειάζεται να ξέρει το όνομα 
του σταθμού προορισμού, καθώς και το ποια γραμμή πρέπει να πάρει 
και σε ποιον σταθμό πρέπει να αλλάξει γραμμή (εάν αυτό χρειάζεται) 
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για να φτάσει τον στόχο του.

Μια εφαρμογή αυτής της διαδικασίας θα μπορούσε να είναι η εξής: 
Ας υποθέσουμε ότι στο παιχνίδι υπάρχει ένα δίκτυο από σωλήνες 
(όπως για παράδειγμα στο γνωστό παιχνίδι Super Mario Bros), οι 
οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους όπως φαίνεται στο παρακάτω 
σχήμα. Κάθε έξοδος οδηγεί και σε άλλη τοποθεσία του παιχνιδιού. 
Για να βρεθεί σε κάθε τοποθεσία ο παίκτης πρέπει να κατανοήσει το 
δίκτυο των σωλήνων, τους κόμβους και τις εξόδους του.  

είσοδος

έξοδος Β

έξοδος Δ

έξοδος Εέξοδος Α

έξοδος Γ

Εικόνα 32: : γρίφος κίνησης σε κόμβους  

4.3.5Γρίφοι με σκοπό την εκπαίδευση της ακουστικής 
αντίληψης

Σε αυτή τη μεγάλη και γενική κατηγορία προβλημάτων εντάσσονται 
πολλά και διαφορετικά ήδη γρίφων. Κοινό τους γνώρισμα είναι ότι 
στόχος τους είναι να εκπαιδευτεί η ακοή και η ηχητική αντίληψη των 
ασκούμενων.

Αναγνώριση ήχων: Η πιο απλή από όλες τις περιπτώσεις είναι αυτή 
της αναγνώρισης ήχων. Ο εκπαιδευόμενος καλείται για να επιλύσει 
τον γρίφο και να προχωρήσει το παιχνίδι να αναγνωρίσει σωστά 
κάποιους ήχους και να τους υποδείξει. Οι ήχοι μπορεί να είναι σε 
stereo μορφή ή να βρίσκονται τοποθετημένοι στο χώρο.

Παράδειγμα: Σε μια ιστορία μυστηρίου, ο παίκτης χειρίζεται έναν 
αστυνομικό. Ένα έγκλημα έχει διαπραχθεί, και έχουν ηχογραφηθεί οι 
ήχοι που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του εγκλήματος στον 
τηλεφωνητή του θύματος. Ο ήρωας πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα 
και ακούει καταθέσεις υπόπτων. Κάποιος από αυτούς είναι ένοχος. 
Το ποιος λέει ψέματα εξαρτάται από την φύση των ήχων που 
ακούγονται στην ηχογραφημένη κασέτα και η σωστή αναγνώρισή 
τους αποτελεί κλειδί για την επίλυσή του γρίφου. 
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Οι προκλήσεις αυτές μπορούν να αυξηθούν σε δυσκολία με δύο 
τρόπους. Χρησιμοποιώντας ασυνήθιστους ήχους και θορύβους, η 
δυσκολία αυξάνεται, ταυτόχρονα όμως δίνεται στον εκπαιδευόμενο 
μια ευκαιρία να μάθει άγνωστους ήχους που δεν έχει συναντήσει 
ξανά. Έπειτα μπορεί να υπάρξει αλλοίωση των ήχων, 
παραμορφώνοντας την συχνότητα, αυξάνοντας το επίπεδο του 
θορύβου κλπ. Ένα παράδειγμα είναι η φωνή γνωστού προσώπου η 
οποία αλλοιώνεται από το τηλέφωνο.

Προσδιορισμός ηχητικής πηγής στον χώρο: Μια ηχητική πηγή είναι 
τοποθετημένη στον χώρο. Ο ασκούμενος πρέπει να την εντοπίσει και 
να οδηγηθεί ως αυτήν χρησιμοποιώντας ως οδηγό τα ηχητικά 
σήματα που εκπέμπει. Ο γρίφος ολοκληρώνεται όταν φτάσει σε 
αυτήν ή στην περιοχή κοντά της (ανάλογα με το επίπεδο δυσκολία 
του γρίφου).

Παράδειγμα: Ο παίκτης βρίσκεται σε έναν χώρο, και ξαφνικά 
ακούγεται η κραυγή μιας απελπισμένης γυναίκας από τον επάνω 
όροφο. Χρησιμοποιώντας τον ήχο της κραυγής ο παίκτης πρέπει να 
φτάσει στην γυναίκα, ώστε αυτή να του εξηγήσει τι συνέβη και το 
παιχνίδι να προχωρήσει.

Τα σημαντικά στοιχεία εδώ είναι ο ήχος που κάνει η πηγή, η 
συχνότητα με την οποία εκπέμπει το σήμα της και η καθαρότητα του 
ήχου [Gaver, 1997]. Και τα τρία αυτά στοιχεία μπορούν να 
αυξομειώσουν την δυσκολία των προκλήσεων. Το είδος του ήχου 
που πρέπει να εντοπιστεί και στην συνέχεια προσδιοριστεί είναι ένας 
σημαντικός παράγοντας. Ήχοι οι οποίοι είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι 
έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εντοπίζονται συνεχώς κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, όπως και ήχοι μεγαλύτερης έντασης 
[Gaver, 1997]. Η συχνότητα είναι μια ακόμη σημαντική παράγωγος. 
Εάν η ηχητική πηγή εκπέμπει συχνά το σήμα της είναι πιο εύκολο να 
εντοπίζεται η θέση της σε σχέση με αυτήν του εκπαιδευόμενου. Όσο 
μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί από την 
μια εκπομπή σήματος στην άλλη, τόσο λιγότερες πληροφορίες 
δίνονται για τον εντοπισμό της πηγής και τόσο αυξάνει η δυσκολία 
της πρόκλησης. Τέλος, η καθαρότητα του περιβάλλοντος επηρεάζει 
δραστικά την δυσκολία. Σε έντονα και θορυβώδη περιβάλλοντα οι 
ήχοι δεν μπορούν να εντοπιστούν τόσο εύκολα σε αντίθεση με αυτά 
στα οποία υπάρχουν λιγότερες ηχητικές πηγές [Gaver, 1997].

Ακολουθία ηχητικής πηγής: Αυτή η κατηγορία προκλήσεων είναι 
παρόμοια με την προηγούμενη, με την διαφορά πως η ηχητική πηγή 
κινείται στον χώρο. Στόχος μπορεί να είναι το να φταστεί η πηγή, το 
να οδηγηθεί ο παίκτης σε κάποιο σημείο κλπ.

Τα στοιχεία αυτής της ομάδας γρίφων είναι παρόμοια με της 
προηγούμενης, αλλά εδώ προστίθεται μία ακόμη σημαντική 
παράμετρος: η κίνηση της πηγής. Τα χαρακτηριστικά της μπορούν 
να αλλάξουν την φύση του προβλήματος και να αυξήσουν ή 
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μειώσουν την δυσκολία του. Το είδος της κίνησης παίζει τον 
πρωταρχικό ρόλο. Εάν αυτή γίνεται σε ευθείες, κύκλους ή 
γενικότερα σε προκαθορισμένα σχήματα, είναι πιο εύκολο να 
ακολουθηθεί από ότι εάν γίνεται με τυχαίο τρόπο. Η ταχύτητα επίσης 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράμετρος: αύξηση της ταχύτητας 
σημαίνει και αύξηση της δυσκολίας. 

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης ομάδας 
(προσδιορισμός ηχητικής πηγής στον χώρο), σε αυτήν την ομάδα 
αποκτούν επιπρόσθετες διαστάσεις. Το είδος του ήχου και τα 
χαρακτηριστικά του, ειδικά η ένταση είναι κρίσιμα για την βοήθεια 
των ασκούμενων. Η ένταση, λόγω του φαινόμενου doppler, δίνει μια 
εκτίμηση της απόστασης του παίκτη από την πηγή και έτσι αυτός 
μπορεί να καταλάβει εάν έχει πλησιάσει ή απομακρυνθεί από αυτήν. 

Η συχνότητα εκπομπής του ηχητικού σήματος είναι ο πιο κρίσιμος 
από όλους τους παράγοντες αυτής της κατηγορίας. Είναι σημαντικό 
για την διευκόλυνση των ασκούμενων η πηγή να εκπέμπει το σήμα 
της σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο λόγος είναι ότι όσο περισσότερο 
χρονικό διάστημα μεσολαβήσει από την μία εκπομπή στην άλλη, 
τόσο μεγαλύτερη είναι η άγνοια του ασκούμενου για την επόμενη 
θέση της πηγής. Έτσι χάνεται πολύτιμος χρόνος λόγω του 
μεσοδιαστήματος που μεσολαβεί [ΚΕΑΤ].

Η καθαρότητα του περιβάλλοντος παραμένει πάντα μια σημαντική 
παράμετρος. Η δυσκολία μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο 
χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα παραπάνω από μία ηχητικές πηγές.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο αυτής της ομάδας είναι ότι ο σκοπός 
του γρίφου μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την επιδιωκόμενη 
δυσκολία όπως και με το τι είδους δεξιότητα πρέπει να οξυνθεί. Έτσι 
στο προαναφερθέν παράδειγμα η πρόκληση θα μπορούσε να ήταν 
ως εξής: Ο παίκτης πρέπει να κινείται μέσα σε κάποια όρια 
απόστασης από την κινούμενη ηχητική πηγή. Εάν απομακρυνθεί 
πολύ, δεν ακούει πλέον το ηχητικό σήμα και το χάνει. Εάν από την 
άλλη πλησιάσει πολύ κοντά χάνει με κάποιο τρόπο στο παιχνίδι. Η 
πρόκληση γίνεται αυτόματα πιο απαιτητική από ότι αν έπρεπε απλά 
να φταστεί η πηγή, καθώς οι παράμετροι της κίνησης πρέπει να 
κατανοούνται ανά πάσα στιγμή για να επιτευχθεί ο παραπάνω 
στόχος.

Παραδείγματα χρήσης της παραπάνω ομάδας:

1. Ο ήρωας κυνηγάει έναν ύποπτο ο οποίος προσπαθεί να 
διαφύγει. Ο ήχος του λαχανιάσματος και των βημάτων του 
υπόπτου είναι το σήμα της ηχητικής πηγής. Κάθε τόσο ο κακός 
σκοντάφτει πάνω σε κάποιο έπιπλο και ρίχνει αντικείμενα κάτω 
ώστε ο ήχος να καλύψει τα βήματά του (αύξηση της 
δυσκολίας). Στόχος είναι ο ήρωας να φτάσει τον κακό (να 
μηδενιστεί δηλαδή η μεταξύ τους απόσταση). 
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2. Ο ήρωας έχει κρύψει έναν κοριό στο αυτοκίνητο των 
αντιπάλων του, ο οποίος εκπέμπει ηχητικά σήματα. Μόλις το 
αυτοκίνητο των κακών μπει σε κίνηση, ο παίκτης πρέπει να το 
ακολουθήσει με το δικό του (κινούμενος δηλαδή) ώστε να 
οδηγηθεί στο λημέρι τους. Εάν ο ήρωας απομακρυνθεί πολύ 
τότε το σήμα αποδυναμώνεται και τελικά χάνεται, και δεν 
μπορεί πλέον να τους ακολουθήσει. Εάν πάλι πλησιάσει πολύ 
κοντά τότε οι κακοί τον αντιλαμβάνονται και ξεφεύγουν. 
Στόχος είναι να διατηρείται η απόσταση που χωρίζει τα δύο 
κινούμενα οχήματα μέσα σε κάποια όρια μέχρι οι κακοί να 
φτάσουν στο λημέρι τους.

3. Οι ήρωες εισέρχονται στον κόσμο των ονείρων ενός από τους 
κακούς και πρέπει να φτάσουν τον χειρότερο εφιάλτη του. 
Εξαπολύουν το εφιαλτόμετρο, το οποίο είναι μια συσκευή 
εντοπισμού εφιαλτών. Το εφιαλτόμετρο εκπέμπει έναν 
χαρακτηριστικό ήχο σαν σόναρ. Στόχος των ηρώων είναι να το 
ακολουθήσουνε χωρίς να το χάσουνε μέσα στον λαβύρινθο 
του εσωτερικού κόσμου του κακού. Ταυτόχρονα οι ήρωες 
δέχονται τυχαίες επιθέσεις από διερχόμενα όνειρα, τα οποία 
είναι στην ουσία κινούμενες ηχητικές πηγές. Αυτές κινούνται 
με τυχαίους τρόπους και κάνουν χαρακτηριστικούς ήχους 
ανάλογα με το θέμα του ονείρου. Οι ήρωες πρέπει να 
αποφεύγουν τα διερχόμενα όνειρα γιατί εάν αυτά τους 
πετύχουν, τότε τους ρίχνουν κάτω και μέχρι να ξανασηκωθούν 
περνάνε πολύτιμα δευτερόλεπτα. Στόχος είναι να φταστεί ο 
εφιάλτης-στόχος. 

Οι παραπάνω κατηγορίες γρίφων και προκλήσεων μπορούν να 
συνδυαστούν μεταξύ τους, παράγοντας πολλά και διαφορετικά είδη 
γρίφων. Αυτό μπορεί να γίνει για την δημιουργικότητα του 
gameplay, για την αυξανόμενη δυσκολία ή για την πολυπλοκότητα 
της εκπαίδευσης. 

Παράδειγμα: Ένας γρίφος νοητικής αναπαράστασης εσωτερικών 
χώρων μπορεί να συνδυαστεί με τον εντοπισμό μιας κινούμενης 
ηχητικής πηγής. 

Ο ήρωας κυνηγάει έναν κακό (τον οποίο ακούει από το λαχάνιασμα 
του όταν αυτός τρέχει) σε μία αποθήκη, ένα περιβάλλον δηλαδή με 
εμπόδια, σκάλες, παγίδες κλπ. Ελλιπής κατανόηση του χώρου θα 
δημιουργεί καθυστέρηση του παίκτη λόγω των εμποδίων που βρίσκει 
στον δρόμο του. Από την άλλη μεριά εάν η ακουστική αντίληψη δεν 
έχει οξυνθεί αρκετά δεν θα μπορεί να ακολουθεί σωστά την πηγή 
μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Απαιτείται ένας συνδυασμός των δύο 
αυτών τύπων δεξιοτήτων για να επιλυθεί η πρόκληση αυτή.
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4.4 Αλληλεπίδραση 

Η σχεδίαση της διεπαφής με τον χρήστη είναι ένας από τους 
σημαντικότερους τομείς σχεδίασης. Σε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι 
προσανατολισμού και κινητικότητας παρουσιάζει ιδιαιτερότητα καθώς 
από την μία απευθύνεται σε τυφλούς και από την άλλη πρέπει να 
είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποτελεί εμπόδιο 
στην εκπαίδευση.

Παρουσιάζονται οι κυριότερες σχεδιαστικές αρχές και οδηγίες για την 
ανάπτυξη ενός ηχητικού περιβάλλοντος παιχνιδιού, οι οποίες 
χρησιμοποιούνται σήμερα στα ηχητικά παιχνίδια. Ταυτόχρονα 
παρουσιάζονται οι αλλαγές και τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν 
ώστε να μην ζημιώνεται η εκπαίδευση. 

4.4.1 γενικά στοιχεία του ήχου και των ηχητικών 
περιβαλλόντων

4.4.1.1Ο ήχος σε συμβατικά παιχνίδια

Υπάρχουν αρκετά ηλεκτρονικά παιχνίδια που δίνουν ιδιαίτερη 
έμφαση στον ήχο, όπως για παράδειγμα τα ηχητικά παιχνίδια του 
Sim Tunes [9], οι ηχητικοί γρίφοι του Myst [10] και τα επίπεδα τα 
οποία δημιουργούνται μέσα από την μουσική υποβάθρου στο Vib 
Ribbon [11] ([Gardenfors, 2002]). 

4.4.1.2Ηχητικά ηλεκτρονικά παιχνίδια

Τα ηχητικά παιχνίδια είναι παρόμοια με τα συμβατικά, με τη διαφορά 
ότι παίζονται και γίνονται αντιληπτά αποκλειστικά από τον ήχο και τα 
παράγωγά του [Röber, Masuch, 2005b], [W10].

Προσεγγίζοντας την σχεδίαση από μια οπτική γωνία όπου ο ήχος 
είναι το κύριο μέσο και τα γραφικά, όποτε αυτά είναι παρών, 
συμπληρώνουν και επαυξάνουν τον ήχο, δύναται να δημιουργηθούν 
παιχνίδια που προσφέρουν καινούργιες και πρωτότυπες προκλήσεις 
[Gardenfors, 2002]. Τα παιχνίδια αυτά δεν προορίζονται 
αποκλειστικά για τους τυφλούς, παρά με σωστή και προσεχτική 
σχεδίαση μπορούν να γίνουν ενδιαφέροντα για τον καθένα. 
Παραδείγματα υπαρχόντων ηχητικών παιχνιδιών είναι τα Monkey 
Business και Pinball [12], Shades of Doom [13] και Troopanum [14] 
([Gardenfors, 2002]).

Πλεονεκτήματα των ηχητικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών

Υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα που παρέχουν τα ηχητικά 
παιχνίδια. Σύμφωνα με τους Archambault, Burger [2000] το 
βασικότερο από τα πλεονεκτήματα που έχουν να προσφέρουν τα 
ηχητικά παιχνίδια στους τυφλούς είναι η ίδια η χρήση του 
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ηλεκτρονικού υπολογιστή από μικρή ηλικία. Λόγω της ιδιαίτερης 
αναπηρίας τους, οι τυφλοί είναι αποκλεισμένοι από την χρήση του 
υπολογιστή, ενός εργαλείου τόσο διαδεδομένου και συνηθισμένου σε 
πολλές πτυχές της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.

Ένα βασικό πλεονέκτημα των ηχητικών παιχνιδιών προέρχεται από 
την έλλειψη οπτικής αναπαράστασης στην οθόνη, η οποία περιορίζει 
τον χρήστη σε ένα μόνο μέρος του κόσμου. Σε αντιδιαστολή με αυτό 
ένα τρισδιάστατο ηχητικό περιβάλλον οδηγεί σε μεγαλύτερη 
ελευθερία κινήσεων, καθώς ο παίκτης αντιλαμβάνεται τον κόσμο και 
κινείται σε αυτόν με πλήρη ελευθερία (360 μοίρες), κάτι που δίνει 
καινούργιες και ανεξερεύνητες ως τώρα διαστάσεις στο gameplay 
[Röber, Masuch, 2004a], [Friberg, Gärdenfors, 2004], [Röber, 
Masuch, 2005a], [Röber, Masuch, 2005b].

Ένα άλλο ιδιαίτερο πλεονέκτημα είναι η αυξημένη εμβύθιση του 
χρήστη. Παρόμοια με το διάβασμα ή την ακρόαση ηχητικών βιβλίων, 
ο χρήστης είναι ελεύθερος να αφήσει την φαντασία του να 
δημιουργήσει τις εικόνες στην οθόνη του μυαλού του, σε αντίθεση 
με τα γραφικά η την οπτική αναπαράσταση η οποία περιορίζει την 
φαντασία και δίνει στα δρώμενα συγκεκριμένη οπτική μορφή [Röber, 
Masuch, 2005a], [Lyons, Gandy, Starner,2000], [Röber, Masuch, 
2005b], [Huber et al, 2006]. Οι Wood et al [2004] δημιούργησαν 
ένα ηχητικό περιβάλλον με ένα απλό παιχνίδι δύο δωματίων, στο 
οποίο ο παίκτης έπρεπε να εντοπίσει και να απενεργοποιήσει μια 
βόμβα. Το παιχνίδι δεν είχε κάποια ιστορία σαν υπόβαθρο ούτε και 
συγκεκριμένο σενάριο. Παρόλα αυτά, στις συνεντεύξεις που έγιναν 
μετά την αξιολόγηση της εφαρμογής, οι χρήστες απάντησαν πως 
φανταζόντουσαν διάφορα πράγματα καθώς πλοηγούνταν στα 
δωμάτια: κάποιος φαντάστηκε ότι εξερευνούσε ένα στοιχειωμένο 
σπίτι, ενώ ένας άλλος ότι έμπαινε σε ένα σπίτι πολύ παλιό και ερείπιο 
(και μάλιστα δυσαρεστήθηκε που οι πόρτες δεν έτριζαν, κάτι που θα 
ταίριαζε με το δικό του νοητικό μοντέλο). Όλα αυτά δείχνουν πως η 
έλλειψη γραφικών κάνει την εμβύθιση ευκολότερη, ακόμη και σε 
περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κάποιο υπόβαθρο, εάν η φαντασία 
του χρήστη κεντριστεί κατάλληλα.

Επίσης καθώς τα παιχνίδια αυτά δεν χρησιμοποιούν γραφικά και δεν 
έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε επεξεργαστή και μνήμη, γίνονται 
ιδανικά για φορητά συστήματα (πχ. υπολογιστές τσέπης ή κινητά 
τηλέφωνα). Άμεση συνέπεια του προηγούμενου είναι ότι έχουν μικρό 
κόστος [Röber, Masuch, 2005a], [Röber, Masuch, 2005b], [Lyons, 
Gandy, Starner,2000], [Friberg, Gärdenfors, 2004].

Τα ηχητικά παιχνίδια, λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους ανοίγουν νέες 
προοπτικές στην σχεδίαση συσκευών εισόδου για τον υπολογιστή 
που χρησιμοποιούν κίνηση. Οι ενέργειες αυτές έχουν κιόλας 
ξεκινήσει με την δημιουργία δαπέδων ευαίσθητων στην αφή για 
παιχνίδια ρυθμικής δράσης όπως το dance dance revolution [6] και 
αισθητήρες κίνησης όπως το Eye-toy της sony [5] [Friberg, 
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Gärdenfors, 2004].

Τέλος, τα ηχητικά παιχνίδια μπορούν να προσφέρουν εργονομικά 
πλεονεκτήματα σε σχέση με τους εμπορικούς τίτλους, καθώς τα 
μάτια ξεκουράζονται την ώρα της χρήσης τους [Friberg, Gärdenfors, 
2004].

Συνοψίζοντας, τα πλεονεκτήματα των ηχητικών παιχνιδιών είναι:

• Μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων (360 μοίρες γύρω από τον 
χρήστη)

• Αυξημένη εμβύθιση

• Χαμηλές απαιτήσεις σε επεξεργαστή και μνήμη

• Προσφέρονται για καινούργιες προτάσεις για συσκευές εισόδου 
δεδομένων

• Εργονομικά πλεονεκτήματα 

Διαφορά προσέγγισης στην ανάπτυξη ηχητικών παιχνιδιών

Για να δημιουργηθούν ηχητικά παιχνίδια δεν αρκεί να προστεθούν 
περισσότεροι ήχοι σε ήδη υπάρχοντα. Οι [Friberg, Gärdenfors, 2004] 
υποστηρίζουν ότι ολόκληρο το παιχνίδι πρέπει να βασίζεται γύρω 
από ένα ηχητικό σχεδιαστικό πλαίσιο ώστε να αποτελεί μια 
ακουστική εμπειρία. Καθώς οι ήχοι διαφέρουν αρκετά από τα 
γραφικά σε σχέση με τον χρόνο, χώρο και τρόπο που λειτουργούν 
και παρουσιάζονται, τα παιχνίδια βασισμένα σε ήχο απαιτούν μία 
διαφορετική προσέγγιση από ότι τα παιχνίδια βασισμένα σε γραφικά 
[Eriksson, Gärdenfors, 2004].

Οι [Friberg, Gärdenfors, 2004] προτείνουν ότι σε μια τέτοια 
προσέγγιση, τα γραφικά θα έπρεπε να συμπληρώνουν τον ήχο, ο 
οποίος είναι το βασικό σημείο αναφοράς, όπως ακριβώς στα 
παιχνίδια βασισμένα στα γραφικά ο ήχος είναι συμπληρωματικό 
στοιχείο, που συχνά προστίθεται στο τέλος της υλοποίησης και έχει 
στόχο να εμπλουτίσει το περιβάλλον και να πυροδοτήσει 
συγκεκριμένα συναισθήματα [Friberg, Gärdenfors, 2004].

Ηχητικά βιβλία 

Συγγενή προϊόντα με τα ηχητικά παιχνίδια είναι τα ηχητικά βιβλία 
(auditory books). Τα ηχητικά βιβλία είναι θεατρικά ή κείμενα τα 
οποία παρουσιάζονται με ηχητικό τρόπο, και λαμβάνουν χώρα σε 
ηχητικά περιβάλλοντα. Συνήθως ένας αφηγητής αφηγείται την 
ιστορία. Το ηχητικό πεδίο εμπλουτίζεται από ήχους οι οποίοι 
περιγράφουν την σκηνή που απεικονίζεται κάθε φορά. Ένα ηχητικό 
βιβλίο μπορεί να παρομοιαστεί με μια ηχητική σκηνή όπου ο 
ακροατής είναι ο παθητικός παρατηρητής που περιηγείται μέσα στην 
ιστορία από τον αφηγητή. Το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών 
δίνεται προφορικά μέσω της ομιλίας. Η ομιλία χρησιμοποιείται επίσης 
για τον διάλογο μεταξύ των διαφόρων χαρακτήρων της ιστορίας. Ο 
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αφηγητής συνήθως παρουσιάζει στον ακροατή τα βασικά 
χαρακτηριστικά της σκηνής μέχρι να αρχίσει η δράση μεταξύ των 
χαρακτήρων και έπειτα παρεμβαίνει στα κομβικά σημεία για να 
ενημερώσει για αλλαγές στην ιστορία. Η μουσική και άλλοι ήχοι 
μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη εμβύθιση του χρήστη. Σε 
αυτήν την περίπτωση η μουσική είναι κυρίως υπεύθυνη για να 
δημιουργεί την ατμόσφαιρα της σκηνής και να επηρεάζει τα 
συναισθήματα του ακροατή. Οι ήχοι που προέρχονται από 
αντικείμενα της σκηνής επιτρέπουν μια καλύτερη ερμηνεία του 
περιβάλλοντος και το να παρατηρώνται ενέργειες που δεν βρίσκονται 
στην αντίληψη του ακροατή. Σε αντίθεση με τις εκπαιδευτικές 
εφαρμογές ή τα παιχνίδια, τα ηχητικά βιβλία δεν χρησιμοποιούν 
χωρικό (τρισδιάστατο) ήχο. [Huber et al, 2006a]

4.4.1.3 Ηχητικά περιβάλλοντα

Τα ηχητικά ηλεκτρονικά παιχνίδια λαμβάνουν χώρα σε ηχητικά 
περιβάλλοντα.

Τα ηχητικά περιβάλλοντα είναι παρόμοια με τα οπτικά περιβάλλοντα. 
Η μόνη διαφορά είναι ότι γίνονται αντιληπτά μέσω της ακοής αντί 
της όρασης [Röber et al, 2006]. Η πληροφορία που λαμβάνεται και 
επεξεργάζεται μέσω της ακοής είναι αρκετά διαφορετική από αυτήν 
που λαμβάνεται μέσω της όρασης. Ηχητικά στοιχεία όπως ήχοι 
προερχόμενοι από αντικείμενα, μουσική και ομιλία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν πλήρως ένα ηχητικό 
περιβάλλον [Röber et al, 2006].

Η ηχητική σκηνή ορίζεται ως το αντίστοιχο ανάλογο μιας οπτικής 
σκηνής, η οποία αποτελείται από ηχητικά στοιχεία τα οποία 
περιγράφουν τα αντικείμενα του σκηνικού [Rober, Masuch, 2005a]. 
Αυτές οι ηχητικές σκηνές μπορούν να διαφέρουν τόσο στα στοιχεία 
που τις αποτελούν όσο και οι οπτικές σκηνές [Rober, Masuch, 
2005a].

Η πλήρης καταγραφή μιας σκηνής χρησιμοποιώντας ως μέσο μόνο 
τον ήχο είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Η ιδιότητα του ανθρώπου να 
ακούει και να αντιλαμβάνεται ταυτόχρονα πολλούς ήχους είναι πολύ 
πιο περιορισμένη από την ικανότητα να αντιλαμβάνεται μια οπτική 
σκηνή με πολλαπλές οντότητες [Gaver, 1997].

Τα ηχητικά περιβάλλοντα μπορούν να χωριστούν σε στατικά και 
δυναμικά [Röber et al, 2006]. Τα στατικά επιτρέπουν μόνο την 
εξερεύνηση και πλοήγηση σε αυτά, ενώ περισσότερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν τα δυναμικά, στα οποία υπάρχει μια ανάδραση από το 
περιβάλλον για κάθε ενέργεια του χρήστη.

Ανάπτυξη ηχητικών περιβαλλόντων

Σύμφωνα με τους [Röber et al, 2006], για να αναπτυχθούν ηχητικά 
περιβάλλοντα χρειάζεται:
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• ένα τρισδιάστατο (βασισμένο σε πολύγωνα) εικονικό 
περιβάλλον 

• μία τρισδιάστατη ηχητική μηχανή 

• τεχνικές ηχοποίησης και αλληλεπίδρασης

• συσκευές εισόδου και εξόδου και

• (προαιρετικά) συσκευές ανάγνωσης του σήματος του χρήστη 
(user-tracking equipment)

Το πρώτο οικοδομεί το εικονικό περιβάλλον, ενώ η ηχητική μηχανή 
τοποθετεί και διαχειρίζεται τους ήχους επάνω στο εικονικό 
περιβάλλον. Τα επόμενα τρία στοιχεία σχετίζονται με την 
αλληλεπίδραση με τον χρήστη.

4.4.1.4τα είδη των ακουσμάτων 

Υπάρχουν τρία είδη ακοής, ανάλογα με την σημασία που παίρνουν 
για τον ακροατή: το καθημερινό/σύνηθες άκουσμα (casual 
listening), το σημασιολογικό άκουσμα (semantic listening) και το 
ελλατωμένο άκουσμα (reduced listening) [Eriksson, Gärdenfors, 
2004]. Το σύνηθες άκουσμα εφαρμόζεται όταν γίνεται προσπάθεια 
να εντοπιστεί η πηγή ενός ήχου καθώς και η αιτία που τον προκαλεί. 
Το σημασιολογικό άκουσμα συμβαίνει όταν γίνονται αντιληπτοί 
ηχητικοί κώδικες (όπως η ομιλία ή ο κώδικας Μορς). Το μειωμένο 
άκουσμα λαμβάνει χώρα όταν ακούγεται ένας ήχος και εκτιμώνται οι 
ποιότητές του, χωρίς να ενδιαφέρει η πηγή του, ακριβώς όπως 
γίνεται στην μουσική όπου εκτιμάται ο ρυθμός, οι τονικότητες και η 
αρμονία. Οι [Eriksson, Gärdenfors, 2004] υποστηρίζουν πως όπως 
είναι πιθανό να εφαρμοστούν ταυτόχρονα παραπάνω από ένας τύπος 
ακούσματος, έτσι είναι δυνατό να σχεδιαστούν ήχοι που να είναι για 
παράδειγμα σημασιολογικοί και μουσικοί ταυτόχρονα.  

4.4.1.5Ηχητικά στοιχεία

Οι ηχητικές σκηνές αποτελούνται από ηχητικά στοιχεία [Röber, 
Masuch, 2004a].

Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες ηχητικών στοιχείων από τα οποία 
μπορεί να αποτελείται ένα ηχητικό περιβάλλον. Αυτές είναι:

• Ομιλία

• Μουσική

• Φυσικοί ή τεχνητοί ήχοι

Οι ηχητικές περιγραφές και αναδράσεις αποτελούνται από 
ακολουθίες ήχων, οι οποίες είναι κατασκευασμένες από τα 
προαναφερθέντα στοιχεία. 
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Ομιλία: Η ομιλία είναι μια φωνητική μεταβίβαση πληροφοριών που 
χρησιμοποιεί λέξεις ως στοιχεία και χρησιμοποιείται κυρίως για 
επικοινωνία και περιγραφή καταστάσεων ή σκέψεων (ειδικά στην 
περίπτωση μονολόγων) [Röber, Masuch, 2004a]. 

Μουσική: Η μουσική είναι μια σειρά από τόνους οι οποίοι οδηγούν 
σε αρμονικές συνθέσεις. Χρησιμοποιείται συχνά για να πυροδοτήσει 
συναισθήματα και για να περιγράψει καταστάσεις της ψυχής. 
Χρησιμοποιείται στην σκιά της ομιλίας και των ήχων για να 
συνοδεύσει την παρεχόμενη πληροφορία. Επίσης μπορεί να 
δημιουργήσει την ατμόσφαιρα μιας ηχητικής σκηνής (πχ. νύχτα, 
σκοτάδι, τρόμο κλπ) [Röber, Masuch, 2004a]. 

Ήχοι (φυσικοί ή τεχνητοί): Η ομάδα των ήχων είναι και η 
μεγαλύτερη από τις τρεις. Αποτελείται από ηχητικά σήματα τα οποία 
απεικονίζουν ένα φυσικό αντικείμενο ή μια διαδικασία που λαμβάνει 
χώρα, πχ. η εκκίνηση της μηχανής ενός αυτοκινήτου ή ο αέρας που 
περνάει μέσα από τα φύλλα ενός δέντρου.

Τεχνικά, η ομιλία και η μουσική ανήκουν και αυτά στην ομάδα των 
ήχων. Ανάλογα με την σημαντικότητα της πληροφορίας που πρέπει 
να παρουσιαστεί, οι ήχοι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω 
σε κύριους, βοηθητικούς και περιβαλλοντικούς (ambient). 

Κάθε ένα από τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιείται καλύτερα για 
συγκεκριμένα κομμάτια πληροφορίας. Γενικά, η ομιλία 
χρησιμοποιείται κυρίως για να μεταβιβάσει πληροφορίες, νέα ή 
οδηγίες. Επίσης χρησιμεύει στην αφήγηση και στην επικοινωνία 
μεταξύ δύο ή περισσότερων χαρακτήρων. Δύο μειονεκτήματα της 
ομιλίας είναι ότι: 

• υπάρχει περίπτωση να γίνει αρκετά κουραστική για τον 
χρήστη, ειδικά εάν κάποια αποσπάσματα επαναλαμβάνονται 
συνέχεια και 

• δεν μπορούν να μεταβιβαστούν παραπάνω από ένα 
μηνύματα/πληροφορίες ταυτόχρονα 

[Eriksson, Gärdenfors, 2004].

Η μουσική χρησιμοποιείται κυρίως για να εμπλουτίσει το ηχητικό 
πεδίο και συνήθως δημιουργεί μια συναισθηματική ταυτότητα. Για 
αυτόν τον λόγο μπορεί να επηρεάσει τον χρήστη και να επιδράσει 
επάνω στην ψυχική του διάθεση. Για παράδειγμα είναι ευρέως 
γνωστό ότι γρήγορη και έντονη μουσική οδηγεί σε έντονη 
συμπεριφορά, όπως στα παιχνίδια αγώνων δρόμου, ενώ αργή και 
απαλή μουσική δημιουργεί ένα χαλαρωτικό περιβάλλον [Friberg, 
Gärdenfors, 2004].

Το ύψος (pitch) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει την 
φωτεινότητα μιας σκηνής, όπου η επιβλητική μουσική 
χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια σκοτεινότερη περιοχή, ενώ 
ελαφριά μουσική χρησιμοποιείται για φωτεινότερες σκηνές . Επίσης 
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το ύψος χρησιμοποιείται και ως στοιχείο κατανόησης του χώρου. Οι 
[Eriksson, Gärdenfors, 2004] στα παιχνίδια τους Memory και 
Skybells χρησιμοποίησαν την ιδιότητα αυτή: τα αντικείμενα που είναι 
πιο ψηλά στον χώρο περιγράφονται με υψηλότερο ύψος σε σχέση με 
αυτά που είναι χαμηλότερα.

Οι [Winberg, Hellström, 2000] το χρησιμοποίησαν ως στοιχείο για 
την δήλωση του όγκου-όσο χαμηλότερο είναι το ύψος τόσο πιο 
ογκώδες και μεγάλο είναι το αντικείμενο.
Οι ήχοι έχουν την μεγαλύτερη ποικιλία από τις προαναφερθείσες 
ομάδες. Κατηγοριοποιούνται σε περιγραφικούς ήχους, που παρέχουν 
πληροφορίες για το περιβάλλον και σε τεχνητούς ήχους, για τους 
οποίους χρειάζεται μια προσυμφωνία με τον χρήστη για το ποια 
συγκεκριμένα αντικείμενα ή καταστάσεις περιγράφουν [Röber, 
Masuch, 2005a]. Χάριν στους περιγραφικούς ήχους προσδιορίζεται η 
θέση και ο προσανατολισμός στο περιβάλλον, γίνεται γνωστός ο 
κόσμος και τα αντικείμενα από τα οποία αποτελείται κλπ. Αντίθετα οι 
τεχνητοί ήχοι είναι συνήθως βοηθητικοί και επιτρέπουν την 
αλληλεπίδραση με το περιβάλλον [Röber,  Masuch, 2005a].

Ο ήχος και οι ακουστικές πληροφορίες λαμβάνονται σε ένα χρονικό 
διάστημα (σε αντίθεση με την εικόνα, η οποία λαμβάνεται μονομιάς). 
Έτσι αποκτά ιδιαίτερη σημασία η σωστή αξιοποίηση και χρήση του 
χρόνου, ώστε να εκμεταλλεύονται στο μέγιστο οι δυνατότητες του 
ήχου και να αποφεύγονται σχεδιαστικά λάθη (για παράδειγμα μεγάλα 
ηχητικά αποσπάσματα που κουράζουν τον χρήστη) [Röber, Masuch, 
2005a].

4.4.1.6Διαφορές στην προσέγγιση παιχνιδιών για τυφλούς 
και εκπαιδευτικών εφαρμογών για τυφλούς

Η βασική ιδέα πίσω από τα ηχητικά παιχνίδια είναι ότι όλες οι 
σχετικές πληροφορίες παρουσιάζονται μέσω της μουσικής και των 
ήχων. Επειδή είναι πολύ δύσκολο να παρουσιαστούν αποτελεσματικά 
οπτικές πληροφορίες μέσω του ήχου μόνο, πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν σωστά πολλές και διαφορετικές τεχνικές 
ηχοποίησης. Στις περισσότερες από αυτές συνήθως γίνεται μια 
υπερβολή των φυσικών ήχων και χρησιμοποίηση πολλών τεχνητών 
ήχων (για να βοηθηθεί ο προσανατολισμός και η κατανόηση του 
περιβάλλοντος από τον χρήστη), που καταλήγει στην δημιουργία μη-
ρεαλιστικών περιβαλλόντων που δεν προσομοιάζουν τα πραγματικά 
[Röber, Masuch, 2005a]. Το συγκεκριμένο γεγονός δεν αποτελεί 
εμπόδιο στην κατασκευή παιχνιδιών ψυχαγωγίας: τα περισσότερα 
από τα εμπορικά παιχνίδια που χρησιμοποιούν γραφικά το κάνουν 
αυτό ούτως ή άλλως, τόσο στην οπτική όσο και στην ηχητική 
αναπαράσταση. Για παράδειγμα ένα παιχνίδι ψυχαγωγίας αγώνων 
ταχύτητας δεν παρουσιάζει το αυτοκίνητο ως πιστό αντίγραφο του 
πραγματικού μοντέλου, ούτε ο τρόπος αλληλεπίδρασης με το όχημα 

100



είναι ο ίδιος.

Σε αντίθεση με αυτά, οι εκπαιδευτικές εφαρμογές ακολουθούν 
διαφορετικές σχεδιαστικές οδηγίες. Σε γενικές γραμμές το 
περιβάλλον πρέπει να είναι κοντά στην πραγματικότητα (για να 
μπορούν να μεταφερθούν σε αυτήν οι δεξιότητες που αποκτώνται), 
και η εκπαίδευση δεν πρέπει να εμποδίζεται με κανέναν τρόπο. 
Παρακάτω ακολουθεί μια περιγραφή των υπαρχόντων οδηγιών για 
αλληλεπίδραση με ηχητικά μόνο περιβάλλοντα, παιχνίδια κυρίως ή 
και άλλες εφαρμογές, και αντίστοιχα ακολουθούν οι διαφορές και 
μετατροπές οι οποίες πρέπει να υπάρχουν σε μία εκπαιδευτική 
εφαρμογή.

4.4.2 Ηχοποίηση και Διάδραση

Η διαδικασία σχεδίασης ηχητικών περιβαλλόντων περιλαμβάνει δύο 
κύριους τομείς: την ηχοποίηση (sonification) και την αλληλεπίδραση 
(interaction) [Röber, Masuch, 2004a], [Röber, Masuch, 2004b]. Η 
ηχοποίηση ορίζεται ως η διαδικασία χαρτογράφησης πληροφορίας 
και η μεταφορά της σε ηχητική μορφή έτσι ώστε να μπορεί να 
γίνεται εύκολα αντιληπτή από την ακουστική αντίληψη [Röber, 
Masuch, 2004a]. Στενά συνδεδεμένη με την ηχοποίηση είναι και η 
αλληλεπίδραση. Για κάθε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον μπορούν 
να υπάρξουν αλλαγές στην ηχοποίηση του, όπως επίσης  υπάρχουν 
ανατροφοδοτήσεις προς τον χρήστη.

Ηχοποίηση

Στα ηχητικά περιβάλλοντα, η ηχοποίηση αναφέρεται στην διαδικασία 
της πλήρους περιγραφής μιας σκηνής με μόνο μέσο τον ήχο.

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι να παρουσιαστούν ήχοι: σειριακά και 
παράλληλα [Winberg, Hellström, 2000]. Η σειριακή παρουσίαση 
σημαίνει ότι οι ήχοι παρουσιάζονται ο ένας μετά τον άλλον, ενώ στην 
παράλληλη μπορούν να παρουσιάζονται άνω του ενός ταυτόχρονα. 
Όταν παρουσιάζονται οι ήχοι παράλληλα, είναι εύκολο να 
παρουσιαστεί μία γενική εικόνα όλων των αντικειμένων που 
υπάρχουν στην σκηνή, αλλά η διακριτοποίηση και αναγνώρισή τους 
γίνεται δύσκολη (ειδικά εάν υπάρχουν πολλά αντικείμενα.) Έτσι η 
κάλυψη του ενός ήχου από τον άλλο είναι εύκολη.

Αντίθετα στην σειριακή παρουσίαση δεν υπάρχει πρόβλημα με την 
αναγνώριση των αντικειμένων αφού οι ήχοι δεν αλληλοκαλύπτονται. 
Από την άλλη μεριά, η γνώση της γενικής εικόνας είναι δύσκολη 
καθώς ο χρήστης πρέπει να περιμένει μέχρι όλοι οι ήχοι να 
τελειώσουν για να πάρει την γενική εικόνα [Winberg, Hellström, 
2000].
Μπορούμε να διακρίνουμε συγκεκριμένους τομείς στην ηχοποίηση 
ηχητικών κόσμων οι οποίοι μπορούν να περιγραφούν από τις 
ακόλουθες ερωτήσεις [Röber, Masuch, 2004a]: 
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• Που είναι κάτι;

• Τι είναι αυτό;

• Τι μπορεί να γίνει με αυτό;

Η πρώτη ερώτηση ασχολείται με την πληροφορία που λαμβάνεται 
από το περιβάλλον η οποία εξυπηρετεί στον προσανατολισμό και την 
πλοήγηση μέσα στην ηχητική σκηνή. Η δεύτερη ερώτηση 
αναφέρεται στην απαραίτητη πληροφορία για να αναγνωριστούν τα 
έπιπλα και τα αντικείμενα, και η τρίτη σε πιθανές διαδράσεις με 
αλληλεπιδράσιμα αντικείμενα [Röber, Masuch, 2004a].

4.4.2.1Ηχοποίηση 1ο μέρος - πλοήγηση

Η πλοήγηση είναι η πρώτη από τις τρεις υποκατηγορίες της 
ηχοποίησης. Ουσιαστικά χρησιμεύει στον προσανατολισμό του 
χρήστη, στην επίγνωση της θέσης του στον χώρο και στην 
αναγνώριση των αντικειμένων που τον περιβάλλουν και της 
απόστασης που τον χωρίζει από αυτά. Το είδος των αντικειμένων 
που βρίσκονται γύρω του δεν αποτελεί μέρος της πλοήγησης.

Μέσω αυτής της κατηγορίας λαμβάνεται πληροφορία για την 
τοπολογία του περιβάλλοντος. Σε οπτικά περιβάλλοντα αυτό 
σημαίνει το σχήμα και μέγεθος του περιβάλλοντα χώρου όπως και το 
σχήμα, χρώμα, μέγεθος, και θέση των αντικειμένων, καθώς και την 
απόστασή του από αυτά. Τα ηχητικά περιβάλλοντα έχουνε πιο 
δύσκολη περιγραφή. Ο ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να 
αναγνωρίσει τον χωρικό ήχο και να συγκρίνει αποστάσεις μεταξύ 
διαφόρων πηγών. Επίσης μπορεί να λαμβάνει και να επεξεργάζεται 
ηχητικό σήμα από παραπάνω από μία πηγές ταυτόχρονα [Röber, 
Masuch, 2004a]. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία εδώ είναι να μην 
φτάσει ποτέ ο παίκτης σε ένα νεκρό σημείο στο οποίο δεν θα 
λαμβάνει καμία ηχητική πληροφορία. Από την άλλη μεριά δεν πρέπει 
να υπερφορτώνεται το περιβάλλον με πάρα πολλούς ήχους γιατί 
αυτό δημιουργεί σύγχυση και αποπροσανατολισμό του παίκτη 
[Röber, Masuch, 2004a]. 

Για να είναι γνωστή ανά πάσα στιγμή η θέση του παίκτη, πρέπει 
αυτός να μπορεί να αναγνωρίσει την θέση του και τον 
προσανατολισμό του σε δύο επίπεδα [Röber, Masuch, 2004a]:

• Επίπεδο πόλης (εξωτερικού χώρου)

• Επίπεδο δωματίου (εσωτερικού χώρου)

Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας ηχητικά ορόσημα. Τα ηχτικά 
ορόσημα είναι χαρακτηριστικοί ήχοι που δημιουργούνται από πηγές 
οι οποίες βρίσκονται διάσπαρτες στον χώρο και βοηθούν στον 
προσανατολισμό του χρήστη. Τα ορόσημα μπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν σε περιβαλλοντικά (εξωτερικά) και δωματίου 
(εσωτερικά) [Röber, Masuch, 2004a]
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Τα ηχητικά ορόσημα μπορούν να προέρχονται από έπιπλα και 
αντικείμενα του χώρου ή να είναι αυτόνομα. Παράδειγμα του 
πρώτου είναι ο ήχος που κάνει η ανοιχτή τηλεόραση σε ένα δωμάτιο 
(εσωτερικού χώρου) ή ο ήχος της καμπάνας μιας εκκλησίας 
(εξωτερικού χώρου), ενώ του δεύτερου ο αέρας που περνάει μέσα 
από ένα παράθυρο (εσωτερικού χώρου) ή ο ήχος της βροχής 
(εξωτερικού χώρου). Δεν χρειάζονται πολλά ηχητικά ορόσημα για να 
προσανατολιστεί ο παίκτης: συνήθως δύο ή τρία αρκούν [Röber, 
Masuch, 2004a], [Röber, Masuch, 2004b].  

Διαφορές στην πλοήγηση από την προσέγγιση του 
εκπαιδευτικού παιχνιδιού ΠκΚ

Τα ως άνω ισχύουν σε εφαρμογές στις οποίες επιθυμούμε την 
καλύτερη δυνατή πλοήγηση και κατανόηση του χώρου από τον 
χρήστη, ώστε αυτές να μην σταθούν εμπόδιο στους σκοπούς του, 
που μπορεί να είναι η διασκέδαση (αν πρόκειται για παιχνίδι), η 
ενημέρωση (εάν πρόκειται για ενημερωτική εφαρμογή ή για εικονικό 
δωμάτιο συνομιλιών (virtual chatroom) κλπ). Οι σκοποί όμως μιας 
εκπαιδευτικής εφαρμογής αλλάζουν δραστικά πολλές από αυτές τις 
παραμέτρους. Με κριτήριο και επιδίωξη την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
προσανατολισμού και κινητικότητας, τα δεδομένα και οι οδηγίες 
οφείλουν να αλλάξουν ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες της 
εκπαίδευσης.

Σκοπός μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής προσανατολισμού και 
κινητικότητας είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων τέτοιων που να 
μεταφέρονται όσο το δυνατόν καλύτερα στην κίνηση στον 
πραγματικό κόσμο, είτε πρόκειται για δρόμους και γενικότερα 
εξωτερικούς χώρους είτε για εσωτερικούς. Η όσο το δυνατόν 
πιστότερη προσομοίωση των συνθηκών που θα αντιμετωπίσει ο 
εκπαιδευόμενος στον πραγματικό κόσμο είναι αυτή που οδηγεί στην 
δημιουργία δεξιοτήτων. Στην ουσία, σε μια εκπαιδευτική εφαρμογή ο 
προσανατολισμός και η εύρεση της θέσης καθώς και η κίνηση από 
ένα σημείο σε ένα άλλο είναι η ίδια η εκπαίδευση, και όχι απλά 
στοιχεία αλληλεπίδρασης. Ως εκ τούτου δεν πρέπει να υποβοηθώνται 
καθώς αυτό γίνεται εμπόδιο στην πρόοδο των ασκούμενων. Επίσης, 
η χρησιμοποίηση μη ρεαλιστικών μεθόδων ηχοποίησης (πχ. 
παραγωγή ήχων από αντικείμενα που στην πραγματικότητα δεν 
παράγουν κανένα ήχο) δημιουργεί μία εσφαλμένη αντίληψη για το 
περιβάλλον το οποίο δεν προσομοιάζει με σωστό τρόπο τα 
πραγματικά περιβάλλοντα στα οποία αποσκοπεί να κινηθεί ο 
ασκούμενος.

Στην περίπτωση μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής Προσανατολισμού 
και Κινητικότητας η οποία χρησιμοποιεί την πλατφόρμα των 
παιχνιδιών περιπέτειας, η εύρεση της θέσεως και η κινητικότητα 
αποτελεί πολλές φορές τους καθαυτούς γρίφους που χρειάζεται να 
λυθούν ώστε να προχωρήσει το παιχνίδι. Για αυτόν τον λόγο η 
ηχοποίηση των ηχητικών σκηνών πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο 
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ώστε να μην στέκεται εμπόδιο στην σωστή άσκηση.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιες παράμετροι που πρέπει να 
προσεχθούν. Το πρόβλημα με ένα περιβάλλον αρκετά πιο λιτό 
ηχητικά από αυτά που χρησιμοποιούν άλλες εφαρμογές είναι ότι 
εύκολα μπορεί να αποβεί μη ελκυστικό, καθώς ο παίκτης δεν έχει 
συνεχή τροφοδοσία από αυτό και υπάρχει περίπτωση να κουραστεί 
από τα μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς κάποια ανάδραση. Τα 
παιχνίδια περιπέτειας απαιτούν από τον παίκτη να περάσει αρκετά 
μεγάλες περιόδους σκεπτόμενος τους γρίφους, πολλές φορές μη 
κάνοντας τίποτα άλλο παρά να παρατηρεί την οθόνη. Στην 
περίπτωση συμβατικών παιχνιδιών περιπέτειας κάτι τέτοιο είναι 
ανεκτό, καθώς υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος από γραφικά για να 
αποσπάει την προσοχή του χρήστη και να παρουσιάζει οπτικό 
ενδιαφέρον. Σε παιχνίδια για τυφλούς όμως αυτό μπορεί εύκολα να 
οδηγήσει τον παίκτη να χάσει το ενδιαφέρον του, λόγω της μη 
τροφοδότησης με ερεθίσματα από το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλες λύσεις για να αντικατασταθεί η 
ηχητική παρουσία των αντικειμένων και των συμβάντων, οι οποίες 
πρέπει να εκπληρώνουν ταυτόχρονα δύο σκοπούς:

• να δίνουν στον παίκτη τον ελάχιστο αριθμό στοιχείων 
προσανατολισμού

• να εμπλουτίζουν το περιβάλλον χωρίς ταυτόχρονα να δίνουν 
στοιχεία προσανατολισμού στον παίκτη

4.4.2.2Ηχοποίηση 2ο μέρος - επίγνωση και αναγνώριση των 
αντικειμένων του περιβάλλοντα χώρου

Η δεύτερη υποκατηγορία της ηχοποίησης ασχολείται με τα 
αντικείμενα και έπιπλα του περιβάλλοντος χώρου και την 
αναγνώρισή τους από τον παίκτη.

Τα αντικείμενα χωρίζονται σε:

• Εμπόδια

• Πόρτες

• Αλληλεπιδράσιμα αντικείμενα

[Röber, Masuch, 2004a] 

Η πρώτη ομάδα αποτελείται από έπιπλα και αντικείμενα που 
διαμορφώνουν το περιβάλλον και που είναι μη διαδράσιμα. Η μόνη 
διάδραση που παρέχουν είναι το ότι στέκονται εμπόδια στην 
ελεύθερη μετακίνηση στον χώρο, μέσω της πρόσκρουσης με αυτά. Η 
δεύτερη ομάδα περιέχει αντικείμενα τα οποία μέσω της διάδρασης 
αλλάζουν την θέση του χρήστη. Παραδείγματα τέτοιων αντικειμένων 
είναι πόρτες, σκάλες, καταπακτές, ασανσέρ κλπ. Αυτό επίσης 
περικλείει το πάτωμα, καθώς η θέση του παίκτη αλλάζει όταν αυτός 
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περπατάει. Το δάπεδο επίσης βοηθάει στην πλοήγηση του παίκτη 
λόγω της ανάδρασης των ήχων που κάνουν τα βήματά του επάνω σε 
αυτό. Η τρίτη ομάδα αποτελείται από αντικείμενα τα οποία είναι 
αλληλεπιδράσιμα και η επαφή με αυτά έχει κάποια επίδραση στον 
κόσμο του παιχνιδιού. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει 
ανατροφοδότηση στον χρήστη για τις αλλαγές στις οποίες υπόκειται 
ο ήρωας ή το περιβάλλον.

Κάθε αντικείμενο δηλώνει την παρουσία του μέσω ενός ειδικού ήχου 
που παράγει. Ο ήχος αυτός δεν χρειάζεται να είναι συνεχόμενος. 
Όπως και με την πλοήγηση στον χώρο, ο ήχος αυτός μπορεί να 
δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας earcons ή beacons (περισσότερα για 
αυτό στο κεφάλαιο 5.4). Γενικότερα τα beacons είναι πιο πιστευτά 
και ενσωματώνονται καλύτερα στο περιβάλλον του παιχνιδιού. Οι 
[Andersen, 2002] χρησιμοποίησαν beacons για να αναγνωρίζονται 
οι πόρτες. Κάθε πόρτα είχε επάνω στον τοίχο ένα κλιματιστικό το 
οποίο έκανε έναν χαρακτηριστικό ήχο. Έτσι ο παίκτης καταλάβαινε 
ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται μια πόρτα με τρόπο αρκετά 
αληθοφανή που έδενε με το περιβάλλον του παιχνιδιού.

Βασικές καi γενικές αλλαγές όπως η αλλαγή του χρόνου, του καιρού 
ή μεγάλες αλλαγές στην ιστορία του παιχνιδιού μπορούν να 
ανακοινώνονται από τον αφηγητή [Röber, Masuch, 2004a]. 

Διαφορές στην επίγνωση των αντικειμένων από την 
προσέγγιση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού ΠκΚ

Όπως αναφέρθηκε, στις ηχητικές εφαρμογές όλα τα αντικείμενα και 
τα συμβάντα του περιβάλλοντος χώρου παράγουν κάποιο ήχο ώστε 
να δηλώνουν την παρουσία τους, ανεξάρτητα από το εάν παράγουν 
πραγματικά ήχο στον φυσικό κόσμο ή όχι [Röber, Masuch, 2004a], 
αλλιώς είναι μη ορατά. Ο ήχος αυτός δεν χρειάζεται να 
αντιπροσωπεύει τον ήχο που κάνουν στην πραγματικότητα. Η 
συνεχής όμως δήλωσή της παρουσίας τους κατά αυτόν τον τρόπο 
αντικαθιστά την εικόνα (που είναι αδιάλειπτα διαθέσιμη στον 
παρατηρητή) και κάνει το περιβάλλον πιο ζωντανό και περιγραφικό 
στον χρήστη.

Μια εκπαιδευτική εφαρμογή προσανατολισμού και κινητικότητας 
διαφοροποιείται σε αυτό το θέμα. Όπως ακριβώς και με την 
πλοήγηση και αναγνώριση της θέσης, η εύρεση όλων των επίπλων 
του χώρου και των θέσεών τους είναι μέρος της εκπαίδευσης του 
χρήστη και ως εκ τούτου δεν πρέπει να υποβοηθάται. Αυτό σημαίνει 
σε γενικές γραμμές πως τα έπιπλα και αντικείμενα του χώρου δεν 
παράγουν ήχους ούτε δηλώνουν την παρουσία τους με κάποιο άλλο 
τρόπο. 

Αυτό δεν σημαίνει πως το περιβάλλον θα είναι πλήρως άηχο. Κάποια 
αντικείμενα ή έπιπλα μπορούν να παράγουν ήχους. Αυτό θα 
συμβαίνει όχι τόσο για να δηλώσουν την παρουσία τους όσο για να 
βοηθήσουν στον προσανατολισμό και να κάνουν το περιβάλλον πιο 
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ενδιαφέρον (για παράδειγμα ο ήχος της τηλεόρασης στο σαλόνι 
βοηθάει τον παίκτη να καταλάβει ότι βρίσκεται στο δωμάτιο 
«σαλόνι»). Δύο βασικές οδηγίες που προκύπτουν είναι:

• Η επιλογή των επίπλων ή αντικειμένων που παράγουν ήχο να 
γίνει με βάση αυτά που παράγουν ήχους και στην 
πραγματικότητα 

• Οι ήχοι που παράγονται να ομοιάζουν με τους πραγματικούς

4.4.2.3 Ηχοποίηση 3ο μέρος - ηχοποίηση της 
αλληλεπίδρασης με αντικείμενα 

Η τρίτη υποκατηγορία αναφέρεται στην ηχοποίηση της 
αλληλεπίδρασης με αντικείμενα και καλύπτεται εκτενέστερα στο 
επόμενο κεφάλαιο. Η αρχική διάδραση με ένα αντικείμενο πρέπει να 
προσδιορίζει τι είναι αυτό. Όταν το αντικείμενο είναι γνωστό και 
συνηθισμένο τότε ένας ήχος μπορεί να αρκεί. Εάν όμως το 
αντικείμενο είναι ασυνήθιστο τότε χρειάζεται μια λεκτική περιγραφή 
του, η οποία μπορεί να αφαιρεθεί μετά την πρώτη αλληλεπίδραση (ή 
να υπάρχει κατ’επιλογήν) [Röber, Masuch, 2004a]. 

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα της ηχοποίησης σε σχέση με το 
αντικείμενο είναι η εξύψωση (highlight) του αντικειμένου. Αυτό 
σημαίνει ότι την ώρα που λαμβάνει χώρα μια διάδραση με ένα 
αντικείμενο αυτό θα πρέπει να εξυψώνεται σε σχέση με το υπόλοιπο 
περιβάλλον. Αυτό μπορεί να συμβεί με την σίγαση όλων των 
υπολοίπων περιβαλλοντικών ήχων ή με την μείωση της εντάσεως 
τους ή ακόμη και με την αύξηση της έντασης των πληροφοριών που 
σχετίζονται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Η εξύψωση αυτή μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιεί λεκτικές περιγραφές, επιπρόσθετους ήχους 
κλπ. [Röber, Masuch, 2004a]. 

Η ηχοποίηση της αλληλεπίδρασης δεν διαφέρει ουσιαστικά στις 
εκπαιδευτικές εφαρμογές. Ένα σημείο που είναι σημαντικό είναι να 
δίνεται σε κάθε επαφή με το αντικείμενο ή έπιπλο ο ήχος που κάνει 
το υλικό του όταν χτυπάει επάνω του το εκπαιδευτικό μπαστούνι. Οι 
ήχοι αυτοί είναι πολύ χαρακτηριστικοί και χρησιμοποιούνται συνέχεια 
από τους τυφλούς κατά την περιδιάβαση τους σε εξωτερικούς 
χώρους. Είναι θεμιτό λοιπόν να ακούγονται συνέχεια καθώς έτσι 
απομνημονεύονται και συνηθίζονται καλύτερα.

Γενικές οδηγίες για την ηχοποίηση του περιβάλλοντος:

• το εικονικό ηχητικό περιβάλλον πρέπει να ομοιάζει όσο το 
δυνατόν σε πραγματικά περιβάλλοντα. Εάν αλλάξει κάτι σε 
αυτό και προστεθούν πράγματα που δεν υπάρχουν ή 
αφαιρεθούν από το πραγματικό μοντέλο, αυτό πρέπει να γίνει 
με σκοπό τους εκπαιδευτικούς στόχους (και όχι για παράδειγμα 
την ευκολία πλοήγησης) 
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• Το περιβάλλον είναι γενικά άηχο. 

• Τα μοναδικά αντικείμενα που παράγουν ήχους είναι αυτά που 
συμπεριφέρονται έτσι και σε πραγματικές καταστάσεις (πχ. ένα 
κλιματιστικό ή ένα πλυντήριο). Οι ήχοι αυτοί είναι όσο το 
δυνατόν πιστές αναπαραστάσεις των πραγματικών ήχων. 
Επίσης βρίσκονται στον χώρο σε μια ηχητική πηγή και είναι 
προσανατολισμένοι, πρόκειται δηλαδή για τρισδιάστατους 
ήχους.

• κάθε δωμάτιο ή χώρος έχει τους χαρακτηριστικούς του ήχους 
ώστε να γίνεται κατευθείαν αντιληπτό σε ποιον χώρο βρίσκεται 
ο παίκτης. Οι χαρακτηριστικοί αυτοί ήχοι κάθε δωματίου 
μπορεί να είναι:

i. χαρακτηριστικοί ήχοι αντικειμένων του δωματίου που το 
κάνουν να ξεχωρίζει (πχ. το πλυντήριο στο μπάνιο)

ii. η μουσική υπόκρουση του συγκεκριμένου δωματίου

iii. ο ήχος των βημάτων του ήρωα στο δωμάτιο (πχ. υπάρχει 
διαφορά στον ήχο εάν το πάτωμα έχει πλακάκι από ότι 
εάν έχει ξύλο)

Τεχνικές ηχοποίησης 

Παρακάτω αναφέρονται κάποιες ενδεικτικές τεχνικές ηχοποίησης που 
αναφέρονται από τους [Röber, Masuch, 2004a]. 
Πίνακας 4: τεχνικές ηχοποίησης

Δράση του χρήστη Ηχοποίηση

προσδιορισμός θέσης  ηχητικά ορόσημα, ήχοι 
αντικειμένων, φωνητική 
περιγραφή της σκηνής

πλοήγηση και προσανατολισμός 
(σε ακινησία)

ηχητικά ορόσημα, ήχοι 
αντικειμένων

πλοήγηση και προσανατολισμός 
(σε κίνηση)

ηχητικά ορόσημα, ήχοι 
αντικειμένων

αναγνώριση αντικειμένου ήχοι αντικειμένου, φωνητική 
περιγραφή του αντικειμένου

αλληλεπίδραση με αντικείμενο ήχοι αντικειμένου

αλληλεπίδραση με 
χαρακτήρα/συνομιλία

ήχοι χαρακτήρα

Αλληλεπίδραση 

Η αλληλεπίδραση αναφέρεται στις ενέργειες που μπορεί να γίνουν 
στο περιβάλλον και στον τρόπο που αυτές γίνονται γνωστές στον 
χρήστη. Όπως και η ηχοποίηση η αλληλεπίδραση μπορεί να 

107



διαχωριστεί σε:

• Πλοήγηση

• Αλληλεπίδραση με αντικείμενα

• Αλληλεπίδραση με άλλους χαρακτήρες

4.4.2.4Αλληλεπίδραση 1ο μέρος - πλοήγηση

Σχετικά με την πλοήγηση ο χρήστης πρέπει να μπορεί ανά πάσα 
στιγμή να ελέγξει την θέση του και, με την βοήθεια τεχνικών 
ηχοποίησης να λαμβάνει άμεση ανάδραση που θα του επιτρέπει να 
αξιολογεί εάν η προηγούμενή του κίνηση ήταν προς την κατεύθυνση 
που ήθελε και τον οδήγησε στην θέση που ήθελε. Η κίνηση μπορεί 
να γίνεται με το πληκτρολόγιο ή το joystick σε διακριτά βήματα κάθε 
φορά, καθώς η τεχνική της απευθείας μετάβασης στο σημείο που 
δείχνει ο κέρσορας (point-and-click) στηρίζεται στην οπτική 
απεικόνιση του χώρου. Εάν δεν μπορεί να υπάρξει κίνηση (γιατί 
υπάρχει κάποιο εμπόδιο κλπ) αυτό πρέπει να γίνεται γνωστό στον 
χρήστη [Röber, Masuch, 2004a]. 

Πολλά παιχνίδια χρησιμοποιούν επιπρόσθετες τεχνικές για να 
βοηθήσουν την πλοήγηση και τον προσανατολισμό στο περιβάλλον. 
Αυτές περικλείουν τους οδηγούς, δηλαδή εικονικούς χαρακτήρες που 
μπορεί να είναι μέρος του παιχνιδιού ή και όχι, οι οποίοι δινουν 
στοιχεία και βοηθάνε τον χρήστη στην πλοήγησή του [Röber, 
Masuch, 2005a]. Επίσης υπάρχει η τεχνική των ηχοσωλήνων 
(soundpipes), που περιγράφεται αναλυτικά από τους [Rober, 
Masuch, 2006]. 

Διαφορές στην πλοήγηση από την προσέγγιση του 
εκπαιδευτικού παιχνιδιού ΠκΚ:

Σε μια εφαρμογή Προσανατολισμού και Kινητικότητας η μετακίνηση 
του χρήστη από ένα σημείο στο άλλο καθώς και η επαφή του με 
αντικείμενα πρέπει να είναι ξεκάθαρες. Επίσης θα πρέπει να 
ακολουθούν όσο το δυνατόν τις αντίστοιχες διαδικασίες που 
λαμβάνουν χώρα στον φυσικό κόσμο.

Η πλοήγηση χωρίζεται σε κάποιους επιμέρους τομείς:

• προσανατολισμός και γνώση της θέσης του χρήστη

• μετακίνηση από ένα σημείο σε ένα άλλο

• στροφή

• εύρεση εμποδίου (το οποίο μπορεί να είναι τοίχος, έπιπλο ή 
χαρακτήρας)

Προσανατολισμός και γνώση της θέσης του χρήστη: Δεν είναι στην 
πραγματικότητα στοιχείο αλληλεπίδρασης, αλλά είναι η αφετηρία για 
όλες τις άλλες ενέργειες οι οποίες συνδέουν τον χρήστη με το 
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περιβάλλον. Ο προσανατολισμός πραγματοποιείται μέσω του 
ηχοποιημένου περιβάλλοντος. Χρησιμοποιούνται ηχητικά ορόσημα 
καθώς και η μουσική υπόκρουση, η οποία είναι συγκεκριμένη για 
κάθε δωμάτιο ή σκηνή. Επίσης μπορεί να υπάρξει μία επιλογή που θα 
ενημερώνει τον χρήστη σε ποιο δωμάτιο ή χώρο βρίσκεται.

μετακίνηση από ένα σημείο σε ένα άλλο: Η κίνηση του ήρωα γίνεται 
από τον χρήστη. Οι τρόποι και η μοντελοποίηση αυτής διαφέρουν 
ανάλογα με την σχεδίαση της εφαρμογής. Μπορούν να υπάρξουν 
διάφορα είδη κίνησης: εμπρός, πίσω, πλάγια κοκ.

Όλες οι παραπάνω κινήσεις πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται 
από ανάδραση. Στην περίπτωση της κίνησης του ήρωα, η ανάδραση 
είναι ο ήχος των βημάτων του καθώς αυτός προχωράει. Διαφορετικά 
είδη κίνησης έχουν και διαφορετικό ήχο βηματισμού. Υπάρχουν 
πολλές πληροφορίες που μπορούν να γίνουν αντιληπτές από το 
βάδισμα του χρήστη, όπως η ταχύτητα της κίνησής του, το δάπεδο 
επάνω στο οποίο βρίσκεται κλπ. Αυτό που είναι σημαντικό είναι κάθε 
μετακίνηση να συνοδεύεται και από αντίστοιχη ανάδραση έτσι ώστε 
να μην υπάρχουν αμφιβολίες για το εάν πραγματοποιήθηκε η κίνηση 
ή όχι [Andersen, 2002], [Drewes, Mynatt, Gandy, 2000].

Ένας ιδιαίτερος τομέας της μετακίνησης είναι όταν ο ήρωας 
μεταβαίνει σε άλλο χώρο (δωμάτιο, εξωτερικό χώρο). Πρέπει να 
γίνεται ξεκάθαρο στον χρήστη ότι υπήρξε μετακίνηση από το ένα 
δωμάτιο στο άλλο. Αυτό γίνεται με την χρήση κάποιων μεταβλητών 
οι οποίες χαρακτηρίζουν ένα δωμάτιο. Αυτές όπως έχει 
προαναφερθεί είναι τα ηχητικά ορόσημα του δωματίου/εξωτερικού 
χώρου, η μουσική υπόκρουση και ο ήχος των βημάτων του ήρωα.

Το πιο βασικό από αυτά είναι τα ηχητικά ορόσημα. Πρόκειται για 
ήχους οι οποίοι είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του δωματίου και 
μόλις ακουστούν δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία για τον χώρο στον 
οποίο βρίσκεται ο παίκτης. Τέτοιοι μπορεί να είναι η βροχή σε ένα 
μπαλκόνι, το πλυντήριο για το μπάνιο, η ομιλία ενός χαρακτήρα που 
βρίσκεται μόνιμα σε ένα δωμάτιο και δεν αλλάζει θέση κλπ.

Κάθε δωμάτιο ή εξωτερικός χώρος μπορεί να έχει μια ιδιαίτερη 
μουσική υπόκρουση η οποία βοηθάει στην αναγνώρισή του. Γενικά η 
μουσική δεν είναι ρεαλιστικό στοιχείο (δεν απαντάται στην 
πραγματικότητα), και χρησιμοποιείται για τον εμπλουτισμό του 
περιβάλλοντος καθώς και ως βοηθητικό στοιχείο αναγνώρισης ενός 
χώρου. 

Η ανάδραση από τον ήχο των βημάτων του ήρωα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον χαρακτηρισμό ενός δωματίου. Έτσι 
διαφορετική ανάδραση συμβαίνει από περπάτημα του ήρωα σε χαλί, 
σε πλακάκια, σε ξύλο, σε χώμα κοκ.

Η κίνηση του ήρωα γίνεται αντιληπτή από τον ήχο των βημάτων που 
ακούγεται. Εάν η κίνηση γίνεται σε διακριτές θέσεις, τότε ένα βήμα 
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αντιστοιχεί σε μια μετακίνηση θέσης.

Η κίνηση του ήρωα μπορεί να πραγματοποιείται με διάφορους 
τρόπους. Η δυνατότητα επιλογών και προσωπική ρύθμιση των 
χειρισμών είναι πολύ καλή πρακτική. Γενικά προτιμάται το 
πληκτρολόγιο καθώς δεν υπάρχει τόσο μεγάλη αμφιβολία για το εάν 
μια εντολή έχει ληφθεί ή όχι. Το  joystick είναι πιο αμφίβολο στις 
κινήσεις που πραγματοποιούνται με αυτό, σύμφωνα όμως με σχετική 
έρευνα το joystick αποτελεί πηγή μεγαλύτερης ευχαρίστησης και 
διασκέδασης [Sánchez, Flores, 2004].

Στροφή: Η στροφή είναι μια ενέργεια που έχει ως αποτέλεσμα την 
αλλαγή της κατεύθυνσης του ήρωα. Ανάλογα με την εφαρμογή 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και διαφορετικές προσεγγίσεις. Η 
στροφή μπορεί να γίνει κατά 45 μοίρες (και έτσι ο κύκλος του ήρωα 
περιλαμβάνει οκτώ κατευθύνσεις) ή κατά 90 μοίρες (τέσσερις 
κατευθύνσεις), ή ακόμη και περισσότερες. Είναι θεμιτό να υπάρχει 
μία εντολή για την κατευθείαν αναστροφή [Sánchez, Flores, 2004].

Η αλλαγή της κατεύθυνσης πρέπει να συνοδεύεται από ανάδραση. 
Επειδή στην πραγματικότητα δεν δημιουργείται κάποιος ήχος από 
την στροφή των ποδιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας τεχνητός 
ήχος.

εύρεση εμποδίου: εάν υπάρχει κάποιο εμπόδιο στην κατεύθυνση που 
επιθυμεί να κινηθεί ο παίκτης τότε δεν μπορεί να υπάρξει 
μετατόπιση. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει η αντίστοιχη ανάδραση 
(αναλύεται λεπτομερώς στο επόμενο υποκεφάλαιο) και ο παίκτης 
μένει στην ίδια θέση. 

4.4.2.5Αλληλεπίδραση 2ο μέρος - Αλληλεπίδραση με 
αντικείμενα

Η αλληλεπίδραση με τα αντικείμενα εξαρτάται από το είδος του 
παιχνιδιού, το gameplay του καθώς και τον εκπαιδευτικό στόχο. 
Συνεπώς δεν έχει νόημα μια γενική περιγραφή αυτής της 
κατηγορίας. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο της εκπαιδευτικής εφαρμογής 
χρησιμοποιείται το gameplay των παιχνιδιών περιπέτειας. Παρακάτω 
περιγράφονται αναλυτικά οι διάφορες περιπτώσεις και τεχνικές 
αλληλεπίδρασης με αντικείμενα. Το συγκεκριμένο κομμάτι απαιτεί 
αρκετή προσοχή στην μοντελοποίησή του, καθώς αποτελεί κύριο 
εκπαιδευτικό μέσο. Η εύρεση των αντικειμένων, χαρακτήρων και 
επίπλων καθώς και η αλληλεπίδρασή του χρήστη με αυτά συνθέτουν 
ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και 
προκλήσεων.

Εύρεση και αναγνώριση επίπλων και αντικειμένων

Εάν ο ήρωας συγκρουστεί με κάποιο αντικείμενο, τότε αυτό πρέπει 
να γίνει γνωστό σε αυτόν. Η διαδικασία αυτή είναι παρόμοια με την 
αναγνώριση κάποιου εμποδίου, όπου ο τυφλός προσπίπτει πάνω σε 
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ένα άγνωστο σώμα και το ψηλαφεί με τα χέρια του για να το 
αναγνωρίσει (ή αντίστοιχα το μπαστούνι χτυπάει πάνω σε κάποιο 
αντικείμενο το οποίο αναγνωρίζεται από τον ήχο που κάνει το 
μπαστούνι επάνω του). Επειδή αναφερόμαστε σε ηχητική ανάδραση, 
υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να δηλωθεί το είδος και η φύση του αντικειμένου: 

i. ο ήρωας προσφωνεί τι είναι το αντικείμενο (πχ. «τοίχος», 
«καρέκλα») κλπ και

ii. παράγεται ένας ήχος, ο οποίος προσομοιάζει τον ήχο που θα 
έκανε το μπαστούνι εάν χτυπούσε επάνω στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο στον φυσικό κόσμο.

Στο παραπάνω μοντέλο για να γίνει γνωστή η παρουσία κάποιου 
επίπλου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πρόσκρουση με αυτό, δηλαδή 
ο ήρωας να προσπαθήσει να προχωρήσει στην θέση που αυτό 
καταλαμβάνει. Εάν κάτι τέτοιο δεν συμβεί, το αντικείμενο 
παραβλέπεται και μέχρι να ανακαλυφτεί, ο νοητικός χάρτης που έχει 
κατασκευαστεί για τον χώρο από τον ασκούμενο είναι ελλιπής. Αυτή 
η προσέγγιση είναι άκρως ρεαλιστική και προσομοιώνει την 
ανακάλυψη επίπλων ενός αγνώστου χώρου από έναν τυφλό, καθώς 
και την ανοικοδόμηση ενός νοητικού χάρτη.

Μία εξαίρεση πρέπει να γίνει στο προαναφερθέν μοντέλο για τις 
μετακινήσεις που πραγματοποιούνται παράλληλα με έναν τοίχο. 
Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2, η περιμετρική μέθοδος είναι ο 
τρόπος εξερεύνησης της περιμέτρου ενός δωματίου. Αυτός 
πραγματοποιείται με τον εκπαιδευόμενο να περπατάει παράλληλα με 
τους τέσσερις τοίχους με τη σειρά, χρησιμοποιώντας το χέρι του ως 
οδηγό, έως ότου περιδιαβεί περιμετρικά ολόκληρο το δωμάτιο.

Η μέθοδος αυτή είναι συνήθως η πρώτη που χρησιμοποιείται από 
τυφλό σε έναν άγνωστο χώρο. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα 
χρησιμοποιηθεί και σε τέτοιου είδους εφαρμογές, καθώς δίνει εύκολα 
και γρήγορα αρκετά βασικά στοιχεία για το μέγεθος, το σχήμα και τα 
όρια του χώρου. Πρέπει λοιπόν να μοντελοποιηθεί με κάποιον τρόπο 
ώστε να χρησιμοποιείται απλά και γρήγορα. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί με το να παράγεται ένας συγκεκριμένος ήχος καθώς ο 
ήρωας προχωράει ακριβώς παράλληλα και κολλητά με κάποιον τοίχο. 
Εάν ο τοίχος τελειώσει, σταματάει και ο ήχος. Έτσι, ο παίκτης μπορεί 
να τοποθετήσει τον ήρωα παράλληλα με έναν τοίχο και να 
μετακινηθεί έως ότου συναντήσει τον επόμενο ή κάποιο έπιπλο 
ακριβώς μπροστά του. Ο συνεχόμενος ήχος που θα παράγεται κατά 
την μετακίνηση του υποδεικνύει πως δεν υπήρχε κάποιο άνοιγμα. 
Εάν ο ήχος σταματούσε, τότε αυτό σημαίνει πως εκεί υπάρχει κάποιο 
άνοιγμα ή διάδρομος.

Μια παρόμοια προσέγγιση για την κίνηση παράλληλα σε τοίχους έχει 
χρησιμοποιήσει και ο Andersen [Andersen, 2002].
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Αλληλεπίδραση με αντικείμενα

Η αλληλεπίδραση με τους χαρακτήρες και τα αντικείμενα είναι το 
είδος της ενέργειας που επιτρέπει στον χρήστη να επηρεάσει τον 
κόσμο που τον περιβάλλει, και έτσι να λύσει τους γρίφους και να 
προχωρήσει το παιχνίδι. Πέρα από το στοιχείο της εκπαίδευσης, η 
αλληλεπίδραση εισέρχεται και στον τομέα του παιχνιδιού (στην 
περίπτωση αυτή των παιχνιδιών περιπέτειας).

Η αλληλεπίδραση στα παιχνίδια περιπέτειας περιλαμβάνει δύο 
θέματα:

• Τα αλληλεπιδράσιμα αντικείμενα

• Τις ενέργειες αλληλεπίδρασης 

Αλληλεπιδράσιμα είναι όλα τα αντικείμενα με τα οποία ο ήρωας 
μπορεί να αλληλεπιδράσει (σε ένα γραφικό περιβάλλον παιχνιδιού 
περιπέτειας αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζονται από τον κέρσορα, δεν 
αποτελούν δηλαδή απλά μέρος του σκηνικού). Το ότι είναι 
αλληλεπιδράσιμα δεν σημαίνει ότι είναι και απαραίτητα για την 
επίλυση του παιχνιδιού.

Οι ενέργειες αλληλεπίδρασης έρχονται υπό την μορφή ενεργειών 
που μπορεί να κάνει ο ήρωας επάνω στα αντικείμενα και τους 
χαρακτήρες του παιχνιδιού. Αν και ανάλογα με το παιχνίδι αυτές 
διαφοροποιούνται, υπάρχουν κάποιες βασικές ενέργειες που 
απαντώνται στα περισσότερα παιχνίδια περιπέτειας, όπως η εξέταση 
(look at), απόκτηση (pick up), χρήση (use), άνοιγμα (open), 
κλείσιμο (close), σπρώξιμο (push), τράβηγμα (pull), ομιλία (talk) 
κλπ. [Huber et al, 2006].

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι βασικές ενέργειες και το 
αποτέλεσμα που έχουν στον κόσμο του παιχνιδιού.
Πίνακας 5: ενέργειες σε παιχνίδι περιπέτειας και αποτέλεσμά τους στον 
κόσμο του παιχνιδιού

Ενέργεια αποτέλεσμα

Εξέταση ο ήρωας εξετάζει το αντικείμενο. 
Δίνονται επιπλέον πληροφορίες 
για αυτό.

Απόκτηση ο ήρωας παίρνει το αντικείμενο 
μαζί του. Το αντικείμενο 
τοποθετείται στο inventory.

Χρήση ο ήρωας χρησιμοποιεί το 
αντικείμενο

Άνοιγμα ο ήρωας ανοίγει το αντικείμενο
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Κλείσιμο ο ήρωας κλείνει το αντικείμενο

Σπρώξιμο ο ήρωας σπρώχνει το αντικείμενο

Τράβηγμα ο ήρωας τραβάει το αντικείμενο

Ομιλία ξεκινάει η συνομιλία με κάποιον 
άλλο χαρακτήρα

Τα παραπάνω δεν συμβαίνουν σε όλα τα αντικείμενα, παρά μόνο σε 
αυτά που το επιτρέπουν (ένα αντικείμενο δύναται να ανοιχτεί ή όχι, 
κάποιο άλλο να συλλεχθεί κλπ). Η μοναδική εντολή που ισχύει σε 
όλα τα αντικείμενα είναι η εξέταση. Το να βρεθούν οι κατάλληλες 
εντολές και ενέργειες για τα αντίστοιχα αντικείμενα αποτελεί και 
μέρος της επίλυσης των γρίφων του παιχνιδιού.

Υπάρχουν παιχνίδια που χρησιμοποιούν τα ελάχιστα αυτών, που είναι 
η εξέταση, η επικοινωνία και η ενέργεια δράσης (που καλύπτει όλες 
τις ενέργειες που απαιτούν επαφή με το αντικείμενο: απόκτηση, 
χρήση, τράβηγμα, άνοιγμα κλπ). Σε αυτήν την περίπτωση όταν 
χρησιμοποιηθεί το πλήκτρο δράσης διενεργείται αυτόματα όποια 
ενέργεια δέχεται το κάθε αντικείμενο. 

Οι εικόνα 33 δείχνει τις ενέργειες που υποστηρίζει το παιχνίδι Full 
Throttle [15]. Στην πρώτη εικόνα φαίνεται ο κέρσορας επάνω στο 
αντικείμενο πόρτα, με το οποίο θα αλληλεπιδράσει. Στην δεύτερη 
εικόνα φαίνονται οι διαθέσιμες ενέργειες: τα μάτια της 
νεκροκεφαλής είναι η εξέταση, το στόμα της είναι η ομιλία, και το 
χέρι και το πόδι χρησιμοποιούνται για την δράση επάνω σε 
αντικείμενα. 

Εικόνα 33: Οι ενέργειες που υποστηρίζει το παιχνίδι FullThrottle

Παρόμοιες ενέργειες χρησιμοποιεί το παιχνίδι Monkey Island 3[16] 
(Εικόνα 34) (ο παπαγάλος αναπαριστά την ομιλία και το χέρι την 
δράση).
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Εικόνα 34: ενέργειες που υποστηρίζει το παιχνίδι Monkey Island 3

Η ιδιαιτερότητα της ενέργειας "εξέταση"

Η ενέργεια της εξέτασης λαμβάνει έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο σε ένα 
εκπαιδευτικό παιχνίδι προσανατολισμού και κινητικότητας. Στα 
παιχνίδια περιπέτειας χρησιμοποιείται για να δώσει περαιτέρω 
πληροφορίες για κάποιο αντικείμενο, ή για να το περιγράψει 
καλύτερα. Σε αυτά τα παιχνίδια όμως ο παίκτης έχει ήδη μια εικόνα 
του περιβάλλοντος χώρου και των αντικειμένων που βρίσκονται σε 
αυτόν και χρησιμοποιεί την εξέταση για να συλλέξει περαιτέρω 
πληροφορίες. Σε εκπαιδευτικά παιχνίδια για τυφλούς, ο χρήστης δεν 
γνωρίζει το πόσα και ποια είναι τα αντικείμενα που τον περιβάλλουν. 
Έτσι η χρήση της εξέτασης παίρνει έναν ιδιαίτερο ρόλο και σκοπό. 
Εάν ο παίκτης ανακαλύψει κάποιο αντικείμενο ή έπιπλο στον χώρο, 
τότε η ενέργεια αυτή πρέπει να τον πληροφορεί καταρχάς για τα 
βασικά χαρακτηριστικά του αντικειμένου (περί τίνος πρόκειται, 
διαστάσεις, σχήμα κλπ) και έπειτα να δίνονται οι παραπάνω 
πληροφορίες.

Αλληλεπίδραση με τα αντικείμενα σε εκπαιδευτική εφαρμογή 
προσανατολισμού και κινητικότητας

Όπως έχει προαναφερθεί, ορίζονται ως έπιπλα τα στοιχεία τα οποία 
απαρτίζουν έναν χώρο (και στα οποία επάνω μπορεί να προσκρούσει 
και να αλληλεπιδράσει ο χρήστης) και ως αντικείμενα τα μικρότερα 
πράγματα που μπορεί να έχουν πάνω τους, μέσα τους κλπ. τα έπιπλα 
(ο ορισμός έχει δοθεί σε προηγούμενο υποκεφάλαιο).

Για να υπάρξει αλληλεπίδραση με κάποιον χαρακτήρα ή έπιπλο, 
πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις: 

i. ο ήρωας πρέπει να ακουμπάει το αντικείμενο και

ii. η κατεύθυνση που κοιτάει ο ήρωας πρέπει να είναι η 
κατεύθυνση στην οποία βρίσκεται το αντικείμενο.

Αναλύοντας την πρώτη από τις δύο προϋποθέσεις, θα ήταν αφύσικο 
να μπορεί να υπάρξει αλληλεπίδραση με τη μορφή απτικής χρήσης 
(εξερεύνηση, μετακίνηση, άνοιγμα, σπρώξιμο κλπ) εάν δεν υπάρχει 
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επαφή. Εξαίρεση σε αυτό αποτελεί η ενέργεια όπου ο χρήστης ζητάει 
περαιτέρω πληροφορίες για ένα έπιπλο. Λογικά, αυτή η ενέργεια 
μπορεί να πραγματοποιηθεί και χωρίς να υπάρχει επαφή: κάποιος θα 
μπορούσε να δει το μέγεθος, το σχήμα, τα αντικείμενα που 
υπάρχουν κλπ. σε ένα τραπέζι από απόσταση μερικών μέτρων. Η 
επιλογή όμως να μπορεί να χρησιμοποιείται και αυτή η ενέργεια μόνο 
σε πλήρως κοντινή απόσταση στηρίζεται σε δύο λόγους:

1) Η πραγματική συμπεριφορά των τυφλών, καθώς θα 
έπρεπε να ψηλαφίσουν ένα έπιπλο για να ελέγξουν τα 
χαρακτηριστικά του και τα αντικείμενα που έχει πάνω 
του

2) Η αντίθεση με την σχεδιαστική επιλογή της ανακάλυψης 
επίπλων μέσω της πρόσκρουσης. Ας υποθέσουμε ότι η 
ενέργεια της πληροφορίας μπορούσε να εκτελεστεί από 
κάποια απόσταση. Τότε, θα μπορούσε κάποιος παίκτης 
να πάρει πληροφορίες για ένα αντικείμενο που βρίσκεται 
μακριά του, χωρίς προηγουμένως να το έχει ανακαλύψει 
με πρόσκρουση. Κάτι τέτοιο θα ήταν λανθασμένη 
σχεδίαση γιατί προσομοιώνει την συμπεριφορά ενός μη 
τυφλού ο οποίος έχει την ικανότητα της όρασης και 
ακυρώνει την σχεδιαστική επιλογή της ανακάλυψης 
επίπλων μέσω της κρούσης επάνω σε αυτά, η οποία και 
οδηγεί στην νοητική χαρτογράφηση του χώρου.

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι λογική. Κάποιος δεν μπορεί να 
αλληλεπιδρά με ένα έπιπλο ή αντικείμενο εάν το σώμα του δεν είναι 
στραμμένο προς αυτό. Ο σημαντικότερος όμως λόγος δεν είναι 
αυτός, αλλά η εκπαίδευση των ασκούμενων. Συνδυάζοντας την 
σωστή θέση και την σωστή τοποθέτηση, ο χρήστης επιδυκνείει μία 
πολύ καλύτερη γνώση του χώρου και δείχνει πολύ πιο σίγουρος για 
την ενέργειά του. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να χρειάζεται απλά η 
επαφή με το αντικείμενο. Ο συνδυασμός όμως των δύο 
προϋποθέσεων (θέση και κατεύθυνση) είναι αυτός που βάζει τον 
εκπαιδευόμενο σε μια μεγαλύτερη πρόκληση.

Οι αλληλεπιδράσεις με τα έπιπλα ακολουθούν μια λογική σειρά. Ο 
ασκούμενος κινείται στον χώρο και προσκρούει επάνω σε ένα 
έπιπλο. Εκεί υπάρχει η πρώτη αλληλεπίδραση, με ανάδραση τον ήχο 
του επίπλου. Έπειτα είναι λογικό να ζητηθούν πληροφορίες για το 
έπιπλο (εξέταση). Εάν υπάρχει κάτι που να παρουσιάζει ενδιαφέρον 
μπορεί να επιλεχθεί κάποια αλληλεπίδραση (χρήση, μετακίνηση 
κλπ).

Υπάρχουν πολλοί ήχοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως ανάδραση στις 
ενέργειες του ήρωα. Αυτοί αποτελούνται από ήχους που παράγουν 
ενέργειες του χρήστη, ήχους αντικειμένων με τα οποία αλληλεπιδρά 
ο χρήστης, διαλόγους και συνομιλίες με άλλους χαρακτήρες του 
παιχνιδιού κλπ. Για να μην υπάρχει σύγχυση ως προς την προέλευση 
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των ήχων και επειδή αυτοί δεν χρησιμεύουν στον προσανατολισμό 
του χρήστη, οι ήχοι αυτοί ακούγονται σε stereo μορφή [Rober, 
Masuch, 2004a].     

4.4.2.6Αλληλεπίδραση 3ο μέρος - Αλληλεπίδραση με 
χαρακτήρες

Η αλληλεπίδραση με χαρακτήρες είναι ακριβώς όμοια με αυτή των 
αντικειμένων. Στα κλασσικά παιχνίδια περιπέτειας γίνεται με την 
εντολή ομιλίας. Η ανάδραση έρχεται με την μορφή ομιλίας και 
διαλόγων, κάτι που είναι απόλυτα φυσικό για επικοινωνία με άλλους 
χαρακτήρες [Röber, Masuch, 2004a]. Ανάλογα με τις επιλογές η 
φωνή του άλλου (ή και άλλων) χαρακτήρα μπορεί να είναι είτε 
χωρικός είτε stereo ήχος. Ο χωρικός ήχος δεν προσφέρει κάτι 
ιδιαίτερο στην εκπαίδευση των ασκουμένων και εάν επιλεχθεί θα 
είναι για αισθητικούς λόγους (καλύτερη εμβύθιση στο περιβάλλον, 
καθώς οι διάφορες φωνές θα ακούγονται από την πηγή προέλευσής 
τους).

4.4.2.7σχεδίαση του μενού

Τα μενού των εφαρμογών αυτών ομοιάζουν με τα μενού 
οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής για τυφλούς. Καθώς δεν υπάρχουν 
εκπαιδευτικοί στόχοι για την  κίνηση μέσα στα μενού, δεν χρειάζεται 
να υπάρχουν όρια στο μέγεθος και την ποιότητα της ηχοποίησης. 
Σκοπός εδώ είναι, όπως και σε άλλες εφαρμογές άλλου χαρακτήρα ή 
σκοπού, η όσο το δυνατόν καλύτερη αναπαράσταση του μενού ώστε 
να διευκολύνεται η πλοήγηση μέσα σε αυτό. Μπορούν λοιπόν να 
χρησιμοποιηθούν οδηγίες για την σχεδίαση των μενού προερχόμενες 
από τον χώρο της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή για 
τυφλούς ανθρώπους, χωρίς κάποιον περιορισμό που να επιβάλλει η 
εκπαίδευση.

4.5  Συμπεράσματα

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφηκαν διάφοροι τρόποι και ιδέες ώστε να 
συνδυαστεί το γνωσιακό υλικό (οι δραστηριότητες και ασκήσεις που 
εκτελούν οι τυφλοί) με ένα παιχνίδι και τις μεθόδους επίλυσής του 
(παιχνίδια περιπέτειας). Σκοπός ήταν να αναπτυχθεί ένας τύπος 
παιχνιδιού που από την μία να παρουσιάζει ενδιαφέρον και να 
χρησιμοποιεί τα θετικά στοιχεία της διασκέδασης και της 
προσκόλλησης, αλλά από την άλλη να παρέχει δραστηριότητες και 
εκπαιδευτικές ασκήσεις και αυτές να μην παρεμποδίζονται με 
κανέναν τρόπο. Ταυτόχρονα δόθηκε έμφαση στην αλληλεπίδραση με 
την εφαρμογή, καθώς οι πιθανοί χρήστες είναι άτομα με προβλήματα 
όρασης και χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση σε αυτόν τον τομέα. 
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Ακολουθήθηκαν οι ίδιες οδηγίες, δηλαδή η διευκόλυνση του χρήστη 
χωρίς να ζημιώνεται η άσκησή του.  
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5 Η σχεδίαση ενός εκπαιδευτικού 

παιχνιδιού προσανατολισμού και 

Κινητικότητας – Μπόμπι Ροκαφέλλα

5.1 Μπόμπι Ροκαφέλλα

Το παιχνίδι που σχεδιάστηκε είναι ένα παραμύθι και έχει τίτλο 
«Μπόμπι Ροκαφέλλα».

5.1.1 η πλοκή του παιχνιδιού

Η μικρή Άρτεμις, ένα κοριτσάκι 12 χρονών ζει μόνη της με τον μικρό 
της αδερφό Νικόλα και την μητέρα της σε ένα όμορφο σπίτι στην 
εξοχή. Ο πατέρας της είναι εξερευνητής και η δουλειά του τον 
αναγκάζει να ταξιδεύει συνεχώς. Πριν από τρία χρόνια έφυγε για ένα 
δύσκολο ερευνητικό ταξίδι στον Βόρειο Πόλο από το οποίο δεν έχει 
επιστρέψει ακόμη. Τα δύο παιδιά ζουν με την μητέρα τους μια 
γαλήνια ζωή. 

Η ήσυχη ζωή της οικογένειας διαταράσσεται όταν στο σπίτι έρχεται 
να μείνει ο θείος της Άρτεμις, ο Φραγκίσκος Μορόουζ. Ο 
Φραγκίσκος, ο οποίος είναι αδερφός της μητέρας τους ήταν χρόνια 
αγνοούμενος καθώς χάθηκε από την πόλη όταν ήταν μόλις οκτώ 
χρονών, και κανένας δεν είχε καταφέρει να βρει ίχνη του. Επίσης 
είναι ο πιο κακός και μοχθηρός άνθρωπος που υπάρχει, και σύντομα 
η ζωή της Άρτεμις γίνεται μια κόλαση. Ο θείος Φραγκίσκος 
καταλαμβάνει πλήρως το σπίτι, με την μητέρα των παιδιών 
ανήμπορη να αντιδράσει, και γίνεται ο εφιάλτης της οικογένειας. 
Είναι μοχθηρός, βίαιος και πονηρός. Φέρεται πολύ άσχημα στα παιδιά 
και στην μητέρα τους και καταδυναστεύει τη ζωή τους. 

Το παιχνίδι ξεκινάει με μια μικρή εισαγωγή όπου η μητέρα της 
Άρτεμις ζητάει από αυτήν και τον αδερφό της να κοιτάξουν την 
αλληλογραφία. Μέσα στην αλληλογραφία βρίσκουν και ένα 
διαφημιστικό φυλλάδιο της μάγισσας Κάτιας Καρακατάρας, η οποία 
διαφημίζει την ιδιότητά της να εξαφανίζει ανθρώπους. Την ώρα που 
το βρίσκουν, τα δύο παιδιά ακούνε μια συνομιλία του θείου τους με 
κάποιον δικηγόρο η οποία λαμβάνει χώρα ακριβώς έξω από το 
δωμάτιό τους, από την οποία συμπεραίνουν πως ο Φραγκίσκος 
δολοπλοκεί για να τους αρπάξει το σπίτι και να το κάνει δικό του. 
Τρομαγμένα αποκαλύπτονται, και ο θείος τους τα κλειδώνει στο 
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δωμάτιο. Η Άρτεμις, αποφασισμένη να μην αφήσει τον θείο της να 
τους πάρει το σπίτι, παίρνει την απόφαση να βρούνε την μάγισσα 
Κάτια Καρακατάρα και να της ζητήσουν να εξαφανίσει τον 
Φραγκίσκο Μορόουζ.

(Στο σημείο αυτό ξεκινάει το παιχνίδι με ένα μικρό εκπαιδευτικό 
μάθημα (tutorial) για τον τρόπο αλληλεπίδρασης με αυτό, το οποίο 
καταλήγει στην εύρεση του σπιτιού της μάγισσας).

Τα παιδιά βρίσκουν την μάγισσα Κάτια Καρακατάρα, η οποία τους 
ζητάει να της προσκομίσουν τρία συστατικά για να μπορέσει να κάνει 
το ξόρκι της εξαφάνισης. Επίσης τους τονίζει πως ο υποψήφιος 
πρέπει να είναι κακός, αλλιώς το ξόρκι δεν μπορεί να λειτουργήσει, 
κάτι που τα παιδιά παραδέχονται ομόφωνα για τον θείο τους. Τα 
συστατικά που χρειάζονται είναι: μία τρίχα από τα μαλλιά του 
θύματος, ένα ρούχο του και μια σταγόνα από το σάλιο του.

(σε αυτό το σημείο ξεκινάει το πρώτο μέρος του παιχνιδιού, όπου τα 
παιδιά πρέπει να βρούνε τα τρία συστατικά που τους ζήτησε η 
μάγισσα).

Αφού της φέρουν τα υλικά η μάγισσα ξεκινάει το ξόρκι. Πάνω στην 
εκτέλεσή του ξορκιού όμως, κάτι περίεργο συμβαίνει. Η χύτρα δεν 
δέχεται τα υλικά και τα πετάει όλα έξω - ταυτόχρονα ακούγεται μια 
τσιριχτή, διαπεραστική στριγκλιά. Η μάγισσα, απορημένη και 
προβληματισμένη, τρέχει γρήγορα στην βιβλιοθήκη να συμβουλευτεί 
τα βιβλία της. Ανακοινώνει στα παιδιά πως υπάρχει μόνο μια και 
μοναδική περίπτωση που το συγκεκριμένο ξόρκι δεν λειτουργεί, και 
αυτή είναι υπερβολικά σπάνια. Τα βιβλία της το επιβεβαιώνουν. 
Εμφανώς συγκλονισμένη, ανακοινώνει στα παιδιά που την ακούνε 
γεμάτα απορία πως το ξόρκι δεν γίνεται να πετύχει γιατί ο θείος τους 
δεν είναι πραγματικά κακός, αλλά είναι άρρωστος. Έχει κολλήσει το 
χειρότερο μικρόβιο που μπορεί να κολλήσει άνθρωπος. Ο θείος τους 
πάσχει από…Μπόμπι Ροκαφέλα!!!

Τα παιδιά κοιτάνε απορημένα, και η μάγισσα τους εξηγεί. Υπάρχουν 
κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι κάποια στιγμή στη ζωή τους κάνουν μια 
πράξη τόσο άνανδρη και ντροπιαστική, που ούτε οι ίδιοι μπορούν να 
πιστέψουν αυτό που διέπραξαν. Οι άνθρωποι αυτοί ντρέπονται τόσο 
πολύ για την πράξη τους και αισθάνονται τέτοια αηδία για τον εαυτό 
τους, που καταλήγουν να γίνονται άρρωστοι, καθώς όλη τους η ζωή 
αρχίζει και περιστρέφεται γύρω από αυτό το γεγονός. Δεν κοιμούνται 
τα βράδια, και όταν κοιμούνται βλέπουν εφιάλτες στους οποίους 
ξαναζούν την άνανδρη τους πράξη. Πιστεύουν ότι ο κόσμος μια μέρα 
θα ανακαλύψει αυτό που έκαναν και θα τους εξορίσει για πάντα από 
τον τόπο τους. Μα πιο πολύ από όλα τους αηδιάζει ο εαυτός τους, 
και το γεγονός ότι δεν είχαν το κουράγιο να πράξουν διαφορετικά 
όταν έπρεπε. Κλείνονται όλο και περισσότερο μέσα τους, γίνονται 
όλο και πιο απόμακροι, δεν τρώνε, δεν μιλάνε σε κανέναν…είναι 
κυριολεκτικά ερείπια. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι τόσο 
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βασανισμένοι και ταλαιπωρημένοι, γίνονται πολύ ευάλωτοι στο να 
κολλήσουν το μικρόβιο του Μπόμπι Ροκαφέλλα!

Από την στιγμή που κολλήσουν το μικρόβιο αυτό, πολλά πράγματα 
αλλάζουν. Το πρώτο σύμπτωμα είναι ότι ξεχνάνε πλήρως το γεγονός 
που τους έφερε σε αυτή την άσχημη κατάσταση: είναι πλέον μια 
πολύ μακρινή ανάμνηση, σαν να έγινε σε μια άλλη, περασμένη ζωή 
ή σαν να το είδαν σε κάποιο όνειρο όταν ήταν μικροί. Το δεύτερο 
σύμπτωμα είναι ότι αρχίζουν σιγά σιγά και γίνονται κακοί, και αυτό 
αυξάνει μέρα με τη μέρα. Μια προχωρημένη περίπτωση Μπόμπι 
Ροκαφέλλα είναι ο πιο μοχθηρός και βάναυσος άνθρωπος που 
υπάρχει! Οποιοδήποτε ίχνος ανθρωπιάς έχει πλέον σβηστεί από μέσα 
του - το μόνο που υπάρχει είναι καθαρή κακία. 

Η μάγισσα τελειώνει την αφήγησή της δηλώνοντας πως υπάρχει 
γιατρειά, αν και είναι πολύ δύσκολη.

Τα παιδιά ζητάνε την βοήθεια της μάγισσας, η οποία αρνείται. Τους 
στέλνει όμως να βρούνε δύο φίλους της που μπορούν να 
βοηθήσουν. Ο ένας είναι ο Βίκτωρ βον Μπαμπαβάουερ, φημισμένος 
γιατρός, και ο άλλος ο Αλφρέδος Παπαφρίξ.

(Με τη λήξη αυτής της σκηνής, το παιχνίδι περνάει στο δεύτερο 
μέρος του, το οποίο αποτελείται από δύο σκέλη τα οποία μπορούν να 
δουλεύονται παράλληλα).

Το ένα σκέλος αφορά τον Αλφρέδο Παπαφρίξ. Ο Αλφρέδος ζει σε μια 
πόλη που ονομάζεται Συννεφούπολη. Φτάνοντας εκεί, τα παιδιά 
βρίσκουν το μαγαζί του κλειστό. Ρωτώντας μαθαίνουν πως βρίσκεται 
στην κορυφή του καθεδρικού ναού και παίζει χαρτιά με έναν φίλο 
του δαίμονα. Αφού τον βρούνε και τον βοηθήσουν να κλέψει στα 
χαρτιά και να νικήσει τον δαίμονα, ο Αλφρέδος δέχεται να τους 
βοηθήσει.

Όπως γίνεται γνωστό, ο Αλφρέδος είναι ξωτικό, και είναι 
Ονειροπερπατητής στο επάγγελμα. Όταν τα παιδιά τον ρωτάνε πώς 
ακριβώς θα τους βοηθήσει, αυτός τους απαντάει ότι είναι ο μόνος 
άνθρωπος που μπορεί να ανακαλύψει το γεγονός που έκανε τον 
μικρό Φραγκίσκο ευάλωτο στο μικρόβιο του Μπόμπι Ροκαφέλλα. Για 
να το κάνει αυτό, θα εισχωρήσει στα όνειρά του και θα προσπαθήσει 
να φτάσει στους βαθύτερους και πιο καλά κρυμμένους εφιάλτες του. 
Εκεί υπάρχει περίπτωση να δούνε τι ακριβώς συνέβη. 

Ο Αλφρέδος ζητάει από τα παιδιά να φτιάξουνε ένα φαγητό στον 
Φραγκίσκο και να ρίξουν μέσα ένα υπνωτικό το οποίο θα τον κοιμίσει 
πολύ βαριά. Μόλις το κάνουν αυτό, τα παιδιά τον ειδοποιούν και οι 
τρεις τους μπαίνουν μαζί στο όνειρο του Φραγκίσκου Μορόουζ.

Εκεί και περνώντας μέσα από τους δαιδαλώδεις διαδρόμους των 
ονείρων, φτάνουν σε ένα γκρεμό από τον οποίο δεν μπορούν να 
συνεχίσουν παραπέρα. Στο βάθος του γκρεμού, παρατηρούν μια 
σκηνή η οποία εξελίσσεται μπροστά τους. Ένα μικρό παιδάκι, το 
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οποίο μοιάζει αδιόρατα με τον Φραγκίσκο, προχωράει σε έναν δρόμο 
ακολουθώντας ένα μικρό κοριτσάκι. Είναι φανερό πως δεν θέλει να 
τον καταλάβει, για αυτό και κρύβεται όταν αυτή γυρίζει το κεφάλι 
της. Το κοριτσάκι, το οποίο φαίνεται αρκετά φτωχό, σταματάει 
μπροστά από ένα ζαχαροπλαστείο και παρατηρεί με λαχτάρα τις 
τάρτες που υπάρχουν στην βιτρίνα. Απογοητευμένο γυρίζει και 
συνεχίζει τον δρόμο της. Ο μικρός Φραγκίσκος πηγαίνει έξω από το 
ζαχαροπλαστείο, κοντοστέκεται, και έπειτα από λίγο μπαίνει μέσα. 
Βγαίνει σχεδόν αμέσως, και είναι φανερό ότι κάτι κρύβει μέσα στην 
τσέπη του παλτού του. Κόβει δρόμο από μια αλάνα ώστε να βρεθεί 
μπροστά από το κοριτσάκι, αφήνει την κλεμμένη τάρτα πάνω σε ένα 
παγκάκι και κρύβεται γρήγορα πίσω από τον φράχτη. Έπειτα από 
λίγο περνάει από εκεί το μικρό κορίτσι, το οποίο βλέποντας την 
τάρτα τα χάνει, την παίρνει στα χέρια της και την περιεργάζεται 
χαρούμενη. Ο μικρός Φραγκίσκος είναι και αυτός χαρούμενος και 
παραμένει κρυμμένος πίσω από τον φράχτη. Την στιγμή εκείνη 
ακούγονται δυνατές φωνές: είναι ο κύριος Μίμης, ο ιδιοκτήτης του 
ζαχαροπλαστείου, ο οποίος μόλις ανακάλυψε την κλοπή της τάρτας 
και βγήκε τρέχοντας να εντοπίσει τον κλέφτη. Στρίβοντας στην 
αλάνα, βλέπει το κοριτσάκι με την τάρτα στο χέρι. Αμέσως ορμάει 
και το πιάνει από το αυτί, φωνάζοντας και αποκαλώντας την 
κλέφτρα, ενώ αυτή κλαίγοντας προσπαθεί να του εξηγήσει ότι δεν το 
έκλεψε αυτή. Όλη αυτή την ώρα ο μικρός Φραγκίσκος είναι 
κρυμμένος πίσω από τον φράχτη, μη μπορώντας να κουνηθεί όχι 
μόνο από τον φόβο του, αλλά και από την ντροπή του που θα 
φαινότανε κλέφτης στα μάτια της μικρής. Τελικά ο κύριος Μίμης την 
τραβάει από το αυτί προς το σπίτι της, ενώ ο Φραγκίσκος μένει εκεί 
ανήμπορος να κουνηθεί.

Την στιγμή που τα παρακολουθούν αυτά, οι ήρωες συνειδητοποιούν 
ότι αυτό είναι το γεγονός που έφερε τον Φραγκίσκο σε αυτή την 
άσχημη κατάσταση. Την ώρα που τα σκέφτονται αυτά, ακούγεται 
ένας τρομερός ήχος και το έδαφος αρχίζει να τρέμει. Ο Αλφρέδος 
φωνάζει στα παιδιά ότι ο Φραγκίσκος ξυπνάει, και να ετοιμαστούν 
γιατί θα πεταχτούν έξω από το όνειρό του. Προσγειώνονται μερικά 
μέτρα μακριά από το σπίτι. 

Το άλλο σκέλος αφορά τον Βίκτορα βον Μπαμπαβάουερ. Φτάνοντας 
στην πρωτεύουσα, τα παιδιά αναζητούν το γραφείο του Βίκτορα. 
Εκεί βρίσκουν την γραμματέα του, την Οφηλία, η οποία κλαίει με 
μαύρο δάκρυ. Ο λόγος είναι ότι ο Βίκτορας φυλακίστηκε πρόσφατα 
και κατά την γνώμη της, τον παγίδευσαν. Διηγείται στα παιδιά τα 
συμβάντα. Κάποια μέρα, ο Μάριος Ντορεμιφασόλ, διάσημος τενόρος, 
ήρθε να επισκεφτεί τον Βίκτορα. Ο Μάριος έπασχε από έναν πολύ 
ισχυρό βήχα, ο οποίος του δημιουργούσε προβλήματα με την 
δουλειά του. Ζήτησε από τον Βίκτορα να τον γιατρέψει. Ο διάσημος 
γιατρός, αφού τον εξέτασε, του είπε να περάσει σε μερικές μέρες 
που θα έχει έτοιμο το γιατρικό. Ο Μάριος ήρθε μετά από μερικές 
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ημέρες και πήρε το γιατρικό του χάριν στο οποίο, όπως τον 
διαβεβαίωσε ο Βίκτορας, θα μπορούσε να επιστρέψει στην δουλειά 
του την επόμενη κιόλας ημέρα. Ο Μάριος επέστρεψε στο τραγούδι 
και την επόμενη θα τραγουδούσε μια πολύ σημαντική όπερα. Στην 
πρεμιέρα όμως της παράστασης ξέσπασε πάλι σε έντονο βήχα, ο 
οποίος και τον οδήγησε στον θάνατο του από πνιγμό. Οι αρχές 
έκριναν υπεύθυνο τον Βίκτορα και τον έβαλαν στην φυλακή για 
ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Η δίκη θα γινόταν σε λίγες μέρες. 

Τα παιδιά καταφέρνουν να βρούνε τον Βίκτορα στο κελί του 
πηγαίνοντας κάτω από τις φυλακές με ένα σύστημα από υπόγειες 
κατακόμβες. Ο Βίκτορας τους λέει πως είναι αθώος, και πως αν 
θέλουν να τον βγάλουν από εκεί μέσα ένας μόνος τρόπος υπάρχει: 
να βρούνε το φάντασμα του Μάριου, και να μάθουν τι πραγματικά 
έγινε εκείνη την μοιραία νύχτα! Ο Βίκτορας επίσης ενημερώνει τα 
παιδιά πως το φάντασμα του Μάριου πιθανότατα θα στοιχειώνει την 
Όπερα, η οποία από την ημέρα του τραγικού αυτού γεγονότος 
παραμένει κλειστή.

Τα παιδιά καταφέρνουν να εντοπίσουν το φάντασμα του Μάριου, ο 
οποίος τους εξιστορεί τι πραγματικά συνέβη. Εκείνο το βράδυ 
λοιπόν, τον Μάριο επισκέφτηκε ο σερίφης Ροδόλφος Κεφάλας. Ο 
σερίφης πρότεινε στον Μάριο να μην πάρει το φάρμακο του Βίκτορα, 
αλλά ένα φάρμακο που είχε προμηθευτεί ο ίδιος, ειδικό για τον 
πονόλαιμο. Ο Μάριος τον εμπιστεύτηκε, δοκίμασε το φάρμακο του 
και έτσι βρήκε το τραγικό του τέλος.

(ο σερίφης Ροδόλφος Κεφάλας είναι ένας από τους βασικούς 
χαρακτήρες ο οποίος εμφανίζεται πολλές φορές κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού).

Αφού βρίσκουν το μπουκαλάκι με το φάρμακο για αποδεικτικό 
στοιχείο, το φάντασμα του Μάριου και τα παιδιά πηγαίνουν στην 
δίκη του Βίκτορα. Ο Μάριος παρουσιάζεται σαν μάρτυρας και, αφού 
εξιστορεί τα γεγονότα και σε συνδυασμό με τα αποδεικτικά στοιχεία, 
ο Βίκτορας αθωώνεται και ο σερίφης Κεφάλας οδηγείται στην 
φυλακή.

Ο Βίκτορας ευχαριστεί τα παιδιά. Η Άρτεμις του εξηγεί τον λόγο που 
έψαξαν να το βρούνε, και ο Βίκτορας χαμηλώνει το βλέμμα. Εξηγεί 
στα παιδιά ότι οι περιπτώσεις Μπόμπι Ροκαφέλλα είναι εξαιρετικά 
δύσκολες στην αντιμετώπισή τους, και ότι υπάρχει μία και μοναδική 
θεραπεία: Πρέπει να δημιουργηθούν οι ίδιες συνθήκες με αυτές που 
ο άρρωστος έκανε την ντροπιαστική του πράξη, και ο ίδιος να 
επιλέξει αυτή την φορά μια διαφορετική ενέργεια. Επιπρόσθετα, 
καμία ώθηση ή βοήθεια δεν πρέπει να δοθεί στον ασθενή. Οι 
συνθήκες πρέπει να ξαναστηθούν απαράλλαχτες, αλλά η τελική 
απόφαση είναι στο χέρι του.

Οι ήρωες συνειδητοποιούν από την συνδυασμένη γνώση του Βίκτορα 
και του ονείρου του Φραγκίσκου ότι πρέπει να δημιουργήσουν τις 
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συνθήκες που οδήγησαν τον θείο τους σε αυτή τη κατάσταση. 
Αποφασίζουν να μιλήσουν στην Ελεονόρα και να της ζητήσουν να 
τους βοηθήσει (η Ελεονόρα είναι το μικρό κοριτσάκι που εμφανίζεται 
στο όνειρο του Φραγκίσκου. Έχει πλέον μεγαλώσει και έχει ένα από 
τα πιο επιτυχημένα ζαχαροπλαστεία στην χώρα. Οι ήρωες την 
γνωρίζουν από την αρχή του παιχνιδιού). Οι τέσσερις τους (η 
Άρτεμις, ο Νικόλας, ο Βίκτορας και ο Αλφρέδος) πηγαίνουν και την 
βρίσκουν. Η Ελεονόρα αρνείται να τους βοηθήσει και τους διώχνει, 
ντροπιασμένη που γνωρίζανε ένα τόσο παλιό και προσωπικό για 
αυτήν γεγονός. Έτσι οι ήρωες αποφασίζουν ότι πρέπει να πράξουν 
μόνοι τους.

(σε αυτό το σημείο ξεκινάει το τρίτο και τελευταίο μέρος, όπου 
πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες θεραπείας του Βίκτορα).

Τα παιδιά σε συνδυασμό με τον Βίκτορα και τον Αλφρέδο στήνουν 
τις συνθήκες τις θεραπείας, οι οποίες είναι οι εξείς τρεις: ο 
Φραγκίσκος πίσω από τον φράχτη, η Ελεονόρα να περπατάει κοντά 
στο πεζοδρόμιο και το γλυκό να περιμένει πάνω στο παγκάκι του 
πεζοδρομίου. Μόλις γίνει αυτό και ενώ όλοι νομίζουν πως ο 
Φραγκίσκος είναι έτοιμος να φύγει και η σκηνή να επαναληφθεί, 
αυτός γυρίζει τελευταία στιγμή και κυριολεκτικά κατεδαφίζει τον 
φράχτη, φωνάζοντας εξοργισμένος πως αυτός το έκανε και ζητάει 
συγγνώμη. Ακολουθεί μια σιγή γεμάτη ένταση και έπειτα από λίγο ο 
Φραγκίσκος αρχίζει να τρέμει, και το μικρόβιο του Μπόμπι 
Ροκαφέλλα βγαίνει από το σώμα του τσαντισμένο που το 
ενοχλήσανε. Η Άρτεμις το παγιδεύει με μια απόχη και το κλείνει σε 
ένα βαζάκι. Ο Φραγκίσκος αλλάζει αμέσως διάθεση, γίνεται καλός και 
γλυκός και δεν θυμάται τίποτα από όλα αυτά που συνέβησαν. 
Γοητευμένος από την κυρία Ελεονόρα, πληρώνει τον εξαγριωμένο 
κύριο Μίμη που φωνάζει για το γλυκό του και φεύγουν μαζί για μια 
ρομαντική βόλτα γνωριμίας. Τα παιδιά χαίρονται που έκαναν μια 
καλή πράξη και επιστρέφουν στο σπίτι τους.

5.1.2 Οι Χαρακτήρες

• Άρτεμις: η μικρή Άρτεμης είναι δυναμική και αποφασιστική. 
Έχει ατσαλένια θέληση και δεν το βάζει ποτέ κάτω. Είναι 
περίεργη και άνθρωπος που αναζητάει την εμπειρία και 
εξερευνάει πάντα ένα ζήτημα. Ταυτόχρονα είναι πεισματάρα 
και δεν τα παρατάει εύκολα.

• Νικόλας: ο Νικόλας είναι ο μικρότερος αδερφός της Άρτεμις. 
Είναι ένα παχουλό αγοράκι έξι χρονών, και σε πολλά φαίνεται 
να είναι ο αντίθετος ακριβώς χαρακτήρας από αυτήν. Είναι 
ντροπαλός και ήπιος. Επίσης είναι πολύ φοβητσιάρης, κάτι που 
εκνευρίζει συνέχεια την αδερφή του. 

• Φραγκίσκος Μορόουζ: Ο Φραγκίσκος είναι ο μέχρι τώρα 
αγνοούμενος θείος της Άρτεμις και του Νικόλα. Έχει 
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προσβληθεί από το μικρόβιο του Μπόμπι Ροκαφέλλα το οποίο 
τον έχει κατακτήσει πλήρως. Στην πραγματικότητα είναι ένας 
γλυκύτατος άνθρωπος. Από τότε που αρρώστησε όμως έγινε ο 
πιο μοχθηρός και κακός άνθρωπος που υπάρχει. Επίσης, λόγω 
του μικροβίου που τον έχει καταλάβει είναι και πολύ πονηρός.

• Μάγισσα Κάτια Καρακατάρα: Η μάγισσα είναι ένας από τους 
σημαντικότερους χαρακτήρες του παιχνιδιού. Πρόκειται για μια 
τελείως τρελή και αλλοπαρμένη μάγισσα με την οποία η 
επικοινωνία είναι δύσκολη. Στην πραγματικότητα έχει καλή 
ψυχή και βοηθάει τα παιδιά όποτε αυτά χρειάζονται βοήθεια.

• Αλφρέδος Παπαφρίξ: ο Αλφρέδος είναι ένα ξωτικό. Είναι 
ονειροπερπατητής στο επάγγελμα, αν και έχει αποσυρθεί 
πλέον (είναι μεγάλος σε ηλικία). Είναι και αυτός τελείως 
τρελός και αλλοπαρμένος σαν την φίλη του τη μάγισσα. Η 
μοναδική του ασχολία πλέον είναι να παίζει χαρτιά με τον φίλο 
του τον δαίμονα.

• Βίκτορας βον Μπαμπαβάουερ: ο Βίκτορας είναι ένας πολύ 
σοβαρός κύριος. Είναι γιατρός, βοτανολόγος - 
ψυχομικρόβιολόγος. Ασχολείται δηλαδή με τα μικρόβια που 
προσβάλλουν την ψυχή. Σε αντίθεση με την μάγισσα και τον 
Αλφρέδο είναι σοβαρός και η συνεννόηση μαζί του είναι 
εύκολη. Είναι ο μοναδικός γιατρός της χώρας που έχει 
αντιμετωπίσει επιτυχημένα περίπτωση Μπόμπι Ροκαφέλλα.

• Μπόμπι Ρόκαφελλα: ο Μπόμπι Ροκαφέλλα είναι ένα μικρόβιο 
που προσβάλλει τις αδύναμες ψυχές. Είναι μικροσκοπικό, 
μοχθηρό και κακό, και από την στιγμή που καταλάβει ένα 
σώμα τότε αυτό μεταλλάσσεται σε έναν πολύ μοχθηρό άτομο 
και ο Μπόμπι Ροκαφέλλα ζει άνετα.

• Ροδόλφος Κεφάλας: πρόκειται για τον υποτακτικό του 
Φραγκίσκου Μορόουζ. Η θέση του (σερίφης στην πρωτεύουσα) 
του δίνει εξουσία και τον καθιστά πολύτιμο σύμμαχο.

• Ελεονόρα: η Ελεονόρα είναι η μικρή κοπέλα που πλήρωσε 
την άνανδρη πράξη του μικρού Φραγκίσκου. Από εκείνη τη 
στιγμή έχει αναπτύξει ένα τρομερό μίσος για τον κύριο Μίμη. 
Έγινε επιτυχημένη ζαχαροπλάστης και τον ανταγωνίζεται 
συνεχώς. Τα γλυκά της έχουν πολύ καλύτερη φήμη και 
κερδίζει πάντα τον ετήσιο διαγωνισμό ζαχαροπλαστικής.

5.2 Οι γρίφοι και οι προκλήσεις του Μπόμπι 
Ροκαφέλλα - πως οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες παίρνουν μορφή μέσα στο 
παιχνίδι

Σε αυτό το κεφάλαιο αναπτύσσονται διεξοδικά οι γρίφοι της 
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εφαρμογής οι οποίοι αποτελούν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Το παιχνίδι είναι χωρισμένο σε τρία μέρη, τα οποία χωρίζονται 
μεταξύ τους με δύο κρίσιμες σκηνές. Το πρώτο μέρος αντιστοιχεί 
περίπου στο ένα τέταρτο του παιχνιδιού, το δεύτερο στα δύο τέταρτα 
και το τελευταίο στο ένα τέταρτο (η αναφορά γίνεται σε χρόνο που 
χρειάζεται για να ολοκληρωθεί κάθε κομμάτι συγκριτικά με τα 
υπόλοιπα).

Το παιχνίδι χωρίζεται σε μέρη. Κάθε φορά που επιτυγχάνεται ένας 
στόχος ακολουθεί μια ενδιάμεση σκηνή. Οι ενδιάμεσες σκηνές 
περιέχουν την πλειοψηφία τω αφηγήσεων, δηλαδή την φωνή του 
αφηγητή, εσωτερικούς μονολόγους (του ήρωα, μη-
αλληλεπιδραστικούς διαλόγους και περιβαλλοντικούς και 
υποστηρικτικούς ήχους) [Huber et al, 2006a].

5.2.1 Εισαγωγή: εύρεση του σπιτιού της μάγισσας.

Για να ευρεθεί το σπίτι της μάγισσας πρέπει να ακολουθηθούν οι 
οδηγίες που υπάρχουν στο διαφημιστικό φυλλάδιο. Αυτές έχουν ως 
εξής:

"Βγείτε από το σπίτι. Στρίψτε δεξιά και προχωρείστε ευθεία. Θα 
βρείτε μπροστά σας στην οδό Νεροκολοκύθων. Θα την καταλάβετε 
γιατί το έδαφος θα είναι γεμάτο λάσπη. Στρίψτε δεξιά και 
προχωρείστε ευθεία. Ο ήχος από το ρυάκι θα πρέπει να βρίσκεται 
στα αριστερά σας. Προχωρείστε μέχρι να ακούσετε το τραγούδι του 
Στάθη του Σκιάχτρου στα δεξιά σας. Μόλις το ακούσετε, στρίψτε 
αριστερά. Προχωρείστε ευθεία μέχρι να ακούσετε τον ήχο των 
κορακιών στα δεξιά σας. Εκεί που βρίσκονται τα κοράκια θα βρείτε 
το μαγαζί της μάγισσας Κάτιας Καρακατάρας."
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Σπίτι των παιδιών

Αυλή

Σπίτι της 
μάγισσας

Οδός Μάυρων
Κορακιών

Οδός Νεροκολοκύθων

Δρομάκι

Στάθης το Σκιάχτρο

ρυάκι

Εικόνα 35: χάρτης εύρεσης του σπιτιού της μάγισσας

Πρόκειται για έναν γρίφο εξωτερικής κίνησης. Εάν ακολουθηθούν 
σωστά και με ακρίβεια οι οδηγίες, ο παίκτης πρέπει να βρεθεί στο 
σπίτι της μάγισσας. Αυτός είναι και ο πρώτος γρίφος του παιχνιδιού.

5.2.2Πρώτο μέρος: Η εύρεση των τριών συστατικών του 
ξορκιού

Όπως αναφέρθηκε στην περιγραφή της ιστορίας του παιχνιδιού, το 
πρώτο μέρος ξεκινάει από την στιγμή που τα παιδιά συναντάνε την 
μάγισσα για πρώτη φορά. Αυτή τους δίνει ως στόχο να βρούνε τρία 
συστατικά από το θύμα για να μπορέσει να γίνει το ξόρκι. Αυτά είναι 
η τρίχα, το καθαρό ρούχο και η σταγόνα από το σάλιο του 
Φραγκίσκου Μορόουζ. 

Το πρώτο μέρος λαμβάνει χώρα εξ’ ολοκλήρου μέσα στο σπίτι των 
παιδιών, με την εξαίρεση του σπιτιού της μάγισσας την οποία 
μπορούν να επισκεφτούν οποιαδήποτε στιγμή για βοήθεια. Το σπίτι 
έχει τρεις ορόφους και ένα σύστημα υπονόμων κάτω από αυτό όπου 
τα παιδιά αναγκάζονται να εισέλθουν σε κάποια στιγμή. Διαθέτει 13 
δωμάτια.

Η απόκτηση της τρίχας: Η τρίχα πρέπει να κοπεί από τα μαλλιά 
του Φραγκίσκου ο οποίος κοιμάται στο δωμάτιο του. Στο μπάνιο 
υπάρχει ένα ντουλαπάκι το οποίο μέσα έχει ένα ψαλίδι. Αυτό πρέπει 
να αποκτηθεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί επάνω στον Φραγκίσκο. 
Εάν γίνει προσπάθεια για να πλησιαστεί, ο Φραγκίσκος ξυπνάει. Στο 
υπνοδωμάτιο υπάρχει μια παπουτσοθήκη η οποία είναι κλειδωμένη. 
Τα κλειδιά βρίσκονται σε ένα ράφι, αλλά δεν μπορούν να φταστούν 
διότι είναι πολύ ψηλά. Μέσα στο δωμάτιο βρίσκεται ένα σκαμπό. 
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Αυτό πρέπει να μετακινηθεί ως το ράφι. Τότε τα κλειδιά μπορούν να 
φταστούν. Με τα κλειδιά μπορεί να ανοιχτεί η παπουτσοθήκη, η 
οποία περιέχει ένα ζευγάρι παντόφλες. Εάν οι παντόφλες φορεθούν 
τότε τα βήματα της Άρτεμις γίνονται αθόρυβα. Με τις παντόφλες 
φορεμένες, ο Φραγκίσκος μπορεί να πλησιαστεί χωρίς να ξυπνήσει. 
Χρησιμοποιώντας το ψαλίδι επάνω του η τρίχα αποκτάται.

Ένα διάγραμμα της παραπάνω διαδικασίας φαίνεται παρακάτω: 

 Εύρεση ψαλιδιού.

 Μετακίνηση σκαμπό

 Απόκτηση κλειδιών

 Χρησιμοποίηση κλειδιών σε παπουτσοθήκη

 Απόκτηση Παντοφλών

 Χρησιμοποίηση (φόρεμα) παντοφλών

 Χρησιμοποίηση ψαλιδιού σε Φραγκίσκο - απόκτηση τρίχας

Το ίδιο διάγραμμα σε μορφή γρίφων εκπαίδευσης και γρίφων 
παιχνιδιού:

  

Πίνακας 6: γρίφοι εκπαίδευσης και παιχνιδιού 1ου μέρους – η τρίχα

Εκπαίδευση παιχνίδι

εύρεση νιπτήρα  απόκτηση ψαλιδιού

εύρεση σκαμπό  μετακίνηση σκαμπό  

απόκτηση κλειδιών

Εύρεση παπουτσοθήκης χρησιμοποίηση κλειδιών σε 
παπουτσοθήκη  

χρησιμοποίηση παντοφλών

Εύρεση Φραγκίσκου χρησιμοποίηση ψαλιδιού στον 
Φραγκίσκο

Η απόκτηση του καθαρού ρούχου: Το καθαρό ρούχο μπορεί να 
αποκτηθεί με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι να συλλεχθεί κατευθείαν 
από την απλώστρα που βρίσκεται στην αυλή. Αυτός ο τρόπος, αν και 
αρκετά απλός, είναι πολύ πιο δύσκολος γιατί η απλώστρα είναι 
δύσκολο να εντοπιστεί.

Δεύτερος τρόπος: Στο πλυσταριό υπάρχουν καλάθια με καθαρά και 
βρώμικα ρούχα για όλα τα μέλη της οικογένειας (μαμά, θείος 
Φραγκίσκος, Άρτεμις, Νικόλας - σύνολο οκτώ καλάθια). Το καλάθι με 
τα καθαρά ρούχα του Φραγκίσκου φυλάσσεται από τον παπαγάλο 
του, τον Πολύβιο, ο οποίος δεν αφήνει χώρο για να αποκτηθεί 
κάποιο ρούχο. Για να αποκτηθεί το καθαρό ρούχο του Φραγκίσκου 
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πρέπει να πειστεί ο παπαγάλος ότι ο παίκτης είναι ο Φραγκίσκος. 

Στο βρώμικο καλάθι με ρούχα του Φραγκίσκου υπάρχει μια αλλαξιά 
με δικά του ρούχα. Αυτή πρέπει να αποκτηθεί και να φορεθεί. Έπειτα 
πρέπει να δοθούν οι σωστές απαντήσεις σε 3 ερωτήσεις του 
παπαγάλου. Η απόκτηση του ρούχου κρίνεται από αυτά τα δύο 
στοιχεία: Τις σωστές απαντήσεις και το αν φοριέται το ρούχο ή όχι. 
Το διάγραμμα ενεργειών είναι:

 Απόκτηση βρόμικης φορεσιάς

 Χρησιμοποίηση βρόμικης φορεσιάς Φραγκίσκου

 Συνομιλία με παπαγάλο και σωστή απάντηση σε τρεις 
ερωτήσεις

 Παραμερισμός παπαγάλου και απόκτηση καθαρού ρούχου
Πίνακας 7: γρίφοι εκπαίδευσης και παιχνιδιού 1ου μέρους – το καθαρό ρούχο

εκπαίδευση παιχνίδι

Εύρεση καλαθιού με βρώμικη 
φορεσιά Φραγκίσκου  

απόκτηση βρόμικης φορεσιάς

Χρησιμοποίηση βρόμικης 
φορεσιάς Φραγκίσκου

Εύρεση παπαγάλου  συνομιλία μαζί του

σωστή απάντηση σε τρεις 
ερωτήσεις

Ο παπαγάλος μπορεί να δώσει τέσσερις διαφορετικές αποκρίσεις:

• Εάν η Άρτεμις δεν φοράει τα ρούχα του Φραγκίσκου και δεν 
απαντήσει σωστά

• Εάν η Άρτεμις δεν φοράει τα ρούχα του Φραγκίσκου και 
απαντήσει σωστά

• Εάν η Άρτεμις φοράει τα ρούχα του Φραγκίσκου και δεν 
απαντήσει σωστά

• Εάν η Άρτεμις φοράει τα ρούχα του Φραγκίσκου και απαντήσει 
σωστά  (ο μοναδικός συνδυασμός που οδηγεί σε σωστό 
αποτέλεσμα)

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Οι απαντήσεις από τον Πολύβιο τον Παπαγάλο δίνονται με τέτοιον 
τρόπο ώστε να υπάρχει ανάδραση για το ποιο σκέλος του γρίφου δεν 
έγινε σωστά. Αν τα ρούχα δεν έχουν φορεθεί, τότε η πρόταση «δεν 
μοιάζεις με το αφεντικό μου» παραπέμπει στο ότι κάπως πρέπει να 
υπάρξει ομοιότητα με τον Φραγκίσκο. Αν από την άλλη δεν δοθούν 
οι σωστές απαντήσεις, τότε η πρόταση «δεν είσαι αρκετά κακός» 
είναι μια ένδειξη ότι πρέπει να δοθούν διαφορετικές απαντήσεις (οι 
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ερωτήσεις αφορούν επίπεδα κακίας). Πρόκειται για ένα γρίφο που 
συνδυάζει τον διάλογο με έναν χαρακτήρα και κάποιο αντικείμενο 
που πρέπει να βρίσκεται στη σωστή του θέση (να έχει φορεθεί το 
ρούχο).

Εάν τα κουδουνάκια που βρίσκονται στο παράθυρο της σοφίτας 
αποκτηθούν, τότε με το πλήκτρο της πληροφορίας ο παίκτης 
μαθαίνει την ύπαρξη μιας απλώστρας με ρούχα κάπου στην πίσω 
αυλή, και μπορεί να αποκτήσει το αντικείμενο «καθαρό ρούχο πολύ 
πιο εύκολα».

η απόκτηση του σάλιου: Στο δωμάτιο του Φραγκίσκου υπάρχει 
ένα κομοδινάκι επάνω στο οποίο βρίσκεται ένα μπουκάλι με κρασί. 
Στο στόμιο του μπουκαλιού βρίσκεται σάλιο από τον Φραγκίσκο. 
Στην προσπάθεια να αποκτηθεί το μπουκάλι από την ηρωίδα, αυτό 
πέφτει στο πάτωμα και κατρακυλάει στον υπόνομο.

Στο δωμάτιο των παιδιών, σε μια ποντικότρυπα κάτω από το γραφείο 
βρίσκεται ο Πέτρος ο πόντικας. Σε συνομιλία μαζί του ανακοινώνει 
στα παιδιά πως μπορεί να βοηθήσει, οδηγώντας τα στους 
υπονόμους. Ο Πέτρος ζητάει καταρχάς κάτι να φάει, διότι είναι πολύ 
αδύναμος. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ένα κομμάτι τυρί που 
βρίσκεται στο ψυγείο της κουζίνας. Έπειτα ζητάει κάτι για να 
μπορούν να τον ακούνε, καθώς οι υπόνομοι είναι σκοτεινοί και αυτός 
δεν βλέπει τίποτα. Για αυτό τον σκοπό πρέπει να βρεθούν και να 
χρησιμοποιηθούν τα καμπανάκια που βρίσκονται στην σοφίτα. Αφού 
και τα δύο αυτά αντικείμενα προσκομισθούν στον Πέτρο, αυτός τους 
εξηγεί πώς να φτάσουν στους υπονόμους, όπου και θα τους 
περιμένει αυτός. Για να ανοίξει η είσοδος για τους υπονόμους πρέπει 
να μετακινηθεί ένα μπαούλο που βρίσκεται στο κελάρι. Στους 
υπονόμους υπάρχει ένας ακουστικός γρίφος που εξηγείται με 
μεγαλύτερη λεπτομέρεια παρακάτω. Αφού το μπουκάλι αποκτηθεί, 
πρέπει να σκουπιστεί το σάλιο του Φραγκίσκου από το στόμιο. Αυτό 
γίνεται με μια χαρτοπετσέτα, που βρίσκεται στο τραπέζι της 
κουζίνας. Το διάγραμμα της διαδικασίας είναι:

 απόκτηση μπουκαλιού

 απόκτηση χαρτοπετσέτας

 απόκτηση τυριού

 απόκτηση κουδουνιών

 χρησιμοποίηση τυριού στον Πέτρο

 χρησιμοποίηση κουδουνιών στον Πέτρο

 λύση ακουστικού γρίφου και απόκτηση μπουκαλιού

 χρησιμοποίηση της χαρτοπετσέτας επάνω στο μπουκάλι
Πίνακας 8: γρίφοι εκπαίδευσης και παιχνιδιού 1ου μέρους – το καθαρό ρούχο

εκπαίδευση παιχνίδι
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Εύρεση τραπεζιού κουζίνας απόκτηση χαρτοπετσέτας

Εύρεση ψυγείου απόκτηση τυριού

Εύρεση παράθυρου σοφίτας απόκτηση κουδουνιών

εύρεση γραφείου στο δωμάτιο 
των παιδιών

χρησιμοποίηση τυριού στον Πέτρο

χρησιμοποίηση κουδουνιών στον 
Πέτρο

λύση ακουστικού γρίφου και 
απόκτηση μπουκαλιού

χρησιμοποίηση της χαρτοπετσέτας 
επάνω στο μπουκάλι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Ακουστικός γρίφος

Ο Πέτρος κινείται μέσα σε έναν λαβύρινθο. Η κίνησή του έχει ως 
εξής: προχωράει από ένα σημείο σε ένα άλλο, και εκεί περιμένει 
μέχρι οι παίκτες να τον φτάσουν. Έπειτα μεταβαίνει στο επόμενο 
σημείο κλπ. Όταν κινείται ο ήχος των κουδουνιών ακούγεται 
συνεχόμενα. Όταν περιμένει τα παιδιά ο ήχος ακούγεται ανά 5 
δευτερόλεπτα. 

Πρόκειται για πρόκληση εντοπισμού της θέσης μιας ηχητικής πηγής. 
Συμβαίνει σε ένα περιβάλλον πολύ καθαρό ηχητικά, με μια πηγή που 
αλλάζει θέση 4 φορές και εκπέμπει ένα σήμα είτε συνεχόμενα είτε με 
σταθερή συχνότητα.

Γενικές σημειώσεις επάνω στο πρώτο μέρος

Οι διαδικασίες για την απόκτηση των τριών αντικειμένων είναι 
ανεξάρτητες μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να δουλεύεται ο 
κάθε γρίφος ξεχωριστά, και έτσι δεν υπάρχει εγκλωβισμός σε μια 
σειριακή αντιμετώπιση των γρίφων (από αντίστοιχη σχεδιαστική 
προδιαγραφή).

Ο γρίφος για την απόκτηση του καθαρού ρούχου έχει δύο λύσεις, 
ανεξάρτητες μεταξύ τους. Έτσι δίνεται μεγαλύτερη ελευθερία 
κινήσεων και επιλογών στον παίκτη.

Οι διαδικασίες για την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος (σε 
όλα από τα τρία μέρη) διασπώνται σε περαιτέρω υποπροβλήματα, τα 
οποία είναι σε αρκετό βαθμό ανεξάρτητα μεταξύ τους. 

5.2.3Δεύτερο μέρος: οι δύο φίλοι - Αλφρέδος Παπαφρίξ και 
Βίκτορας Μπάμπαβάουερ

Το δεύτερο μέρος ξεκινάει μετά την δεύτερη συνάντηση των παιδιών 
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με την μάγισσα όπου και μαθαίνουν για το μικρόβιο του Μπόμπι 
Ροκαφέλλα. Το δεύτερο μέρος είναι το μεγαλύτερο από τα τρία μέρη. 
Τα παιδιά πρέπει να βρούνε τους δύο φίλους της μάγισσας και να 
τους πείσουνε να τα βοηθήσουν. Παρακάτω περιγράφονται 
αναλυτικά οι γρίφοι που υπάρχουν στα δύο σκέλη του δεύτερου 
μέρους ξεκινώντας από τον Αλφρέδο Παπαφρίξ. 

5.2.3.1Αλφρέδος Παπαφρίξ

Φτάνοντας στην πόλη του Αλφρέδου Παπαφρίξ, οι ήρωες αναζητούν 
το μαγαζί του Αλφρέδου αλλά το βρίσκουν κλειστό. Πρέπει να βρεθεί 
το μπαρ της πόλης. Μέσα στο μπαρ υπάρχουν τρεις χαρακτήρες: Ο 
μπάρμαν και δύο πελάτες, ένας άντρας και μια γυναίκα. Από τον 
μπάρμαν δίνεται η πληροφορία ότι οι δύο άνθρωποι που κάθονται 
μέσα στο μαγαζί μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά. Οι δύο πελάτες 
όμως αρνούνται να δώσουν πληροφορίες. Μέσα στο μαγαζί υπάρχει 
ένα τζουκμπόξ. Σε αυτό μπορεί να επιλεγεί ένα από δύο τραγούδια, 
η μουσική του οποίου αρχίζει και ακούγεται μέσα στο μπαρ. Ανάλογα 
με το ποιο τραγούδι επιλεγεί, ο άντρας ή η γυναίκα θα δώσουν τις 
αντίστοιχες πληροφορίες. 

Η πρώτη πληροφορία είναι ότι ο Αλφρέδος βρίσκεται στην κορυφή 
του καθεδρικού ναού της πόλης, όπου και παίζει χαρτιά με τον 
αιώνιο αντίπαλό και φίλο του, τον Δαμιανό τον δαίμονα. Έτσι είναι 
γνωστό πλέον που πρέπει να κατευθυνθούν οι ήρωες για να τον 
βρουν. Η δεύτερη πληροφορία είναι ότι το κλειδί της πόρτας του 
καθεδρικού ναού το έχει ο παπάς της εκκλησίας, ο παπα-Μανόλης, ο 
οποίος βρίσκεται στο προαύλιο του ναού (δίνεται το ακριβές μέρος). 
Η σειρά που θα μιλήσουν ο άντρας ή η γυναίκα δεν έχει σημασία. Σε 
όλες τις περιπτώσεις αυτός που θα μιλήσει πρώτος θα δώσει την 
τοποθεσία του Αλφρέδου, και αυτός που θα μιλήσει δεύτερος την 
τοποθεσία του παπα-Μανόλη.

Αφού εντοπιστεί ο παπα-Μανόλης και αποκτηθεί το κλειδί, οι ήρωες 
μπορούν να εισέλθουν στον καθεδρικό ναό. Εκεί η είσοδος για τον 
επάνω όροφο είναι κλειστή. Πρέπει να βρεθεί η καμπάνα του ναού, 
στης οποίας το κάλεσμα ανταποκρίνεται ο Κάρολος, ένας 
αντιπαθητικός γέρος  που είναι και ο κλειδοκράτορας του ναού. Ο 
Κάρολος υποβάλλει στα παιδιά τέσσερα στιχάκια, για τα οποία πρέπει 
να δοθεί αντίστοιχη σωστή απάντηση.

Η απόκτηση των σωστών απαντήσεων χρειάζεται την εξής 
διαδικασία: Σε τέσσερα σημεία στον κάτω όροφο υπάρχουν σκαλάκια 
τα οποία οδηγούν σε βάθρα. Στα βάθρα αυτά υπάρχουν πίνακες 
(ένας σε κάθε βάθρο), οι οποίοι συνοδεύονται και από ένα 
τετράστιχο. Αφού διαβαστούν και τα τέσσερα τετράστιχα, θα 
αποκτηθούν και τα τέσσερα στιχάκια που χρησιμεύουν ως 
απαντήσεις στις ερωτήσεις του κλειδοκράτορα. 

Εάν όλα τα στιχάκια απαντηθούν με τον σωστό τρόπο, ο 
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κλειδοκράτορας ανοίγει την πύλη για τον επάνω όροφο. Ο διάδρομος 
οδηγεί στο μπαλκόνι, στο οποίο κάθεται και παίζει χαρτιά ο 
Αλφρέδος μαζί με τον φίλο του τον δαίμονα. Στην συνομιλία μαζί 
του, ο Αλφρέδος αποκρίνεται ότι δεν πρόκειται να σηκωθεί από την 
θέση του εάν δεν κερδίσει την παρτίδα. Επίσης εξηγεί πώς μπορούν 
να τον βοηθήσουν (βοηθώντας τον να κλέψει). Πρέπει να φέρουν 
έναν καθρέφτη απέναντι από αυτόν, έτσι ώστε να βλέπει τα χαρτιά 
του αντιπάλου του. Ο Αλφρέδος επίσης τους λέει ότι κάπου στο 
προαύλιο υπάρχει ένας πέτρινος δαίμονας ο οποίος κοιμάται και εάν 
ξυπνήσει μπορεί να τους βοηθήσει.

Τα παιδιά βρίσκουν τον δαίμονα και τον ξυπνάνε. Στην συνομιλία 
μαζί του ο δαίμονας τους αποκαλύπτει πως μπορούν να βρουν έναν 
καθρέφτη στο διπλανό δωμάτιο. Για να εισέλθουν εκεί πρέπει να 
χτυπήσουν την μεγάλη καμπάνα τρεις φορές, την μεσαία δύο φορές 
και την μικρή μία φορά.

Στο δωμάτιο αυτό υπάρχουν τρεις καμπάνες, οι οποίες μπορούν να 
κρουστούν. Πρέπει να χτυπηθούν με την σωστή σειρά για να λυθεί ο 
γρίφος, δηλαδή τρεις φορές η μεγάλη, δύο φορές η μεσαία και μια η 
μικρή (με αυτή τη σειρά). Ο τρόπος να γίνει αντιληπτό το ποια είναι 
η μεγαλύτερη είναι με την περίμετρό της. Δηλαδή όποια καμπάνα 
χρειάζεται περισσότερα βήματα για να συμπληρωθεί η περίμετρος 
της είναι και η πιο μεγάλη. Εάν ο γρίφος λυθεί σωστά, τότε ανοίγει 
μια πόρτα η οποία οδηγεί σε ένα μικρό δωματιάκι το οποίο περιέχει 
ένα καθρέφτη. Για να κερδίσει ο Αλφρέδος την παρτίδα, πρέπει να 
μετακινηθεί ο καθρέφτης σε κατάλληλο σημείο πίσω από τον 
δαίμονα, έτσι ώστε ο Αλφρέδος να βλέπει τα χαρτιά του. Όταν γίνει 
αυτό, ο Αλφρέδος κερδίζει και ανακοινώνει στα παιδιά ότι θα τα 
συναντήσει σπίτι του.

Μετά την συνομιλία τους, ο Αλφρέδος δίνει στα παιδιά ένα υπνωτικό 
και ζητάει να ετοιμαστεί ένα φαγητό ώστε να  τοποθετηθεί μέσα το 
υπνωτικό και να κοιμηθεί ο Φραγκίσκος. Με αυτόν τον τρόπο 
μπορούν να μπούνε μέσα στα όνειρά του. Δίνει επίσης μια 
φωτοβολίδα με την οποία μπορούνε να τον ειδοποιήσουν όταν 
κοιμηθεί. Το φαγητό υπάρχει στην κουζίνα του σπιτιού. Μόλις το 
φαγητό αποκτηθεί, πρέπει να χρησιμοποιηθεί μαζί με το υπνωτικό. 
Έτσι προκύπτει ένα φαγητό με μια δόση υπνωτικού. Ύστερα αυτό 
πρέπει να προσφερθεί στον Φραγκίσκο, ο οποίος μόλις το 
καταναλώσει πέφτει αμέσως σε έναν βαθύ λήθαργο. Έπειτα πρέπει 
να ειδοποιηθεί ο Αλφρέδος. Υπάρχουν δύο τρόποι να γίνει αυτό: ο 
πρώτος είναι με την χρήση της φωτοβολίδας (σε εξωτερικό χώρο), 
και ο δεύτερος με το να βρεθούν στο σπίτι του ώστε να ειδοποιηθεί 
με άμεσο τρόπο.

Ο Αλφρέδος και τα παιδιά εισέρχονται στο όνειρο του Φραγκίσκου 
Μορόουζ. Εδώ υπάρχει μια πρόκληση που συνδυάζει την ακολουθία 
ηχητικής πηγής με την αποφυγή άλλων ηχητικών πηγών. Ο 
Αλφρέδος ελευθερώνει το εφιαλτόμετρο, το οποίο είναι υπεύθυνο 
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για να εντοπίζει τους πιο δυνατούς εφιάλτες. Τα παιδιά πρέπει να το 
ακολουθήσουν μέσα στους δαιδαλώδεις διαδρόμους που συνθέτουν 
τα όνειρα, χωρίς να το χάσουν για να τους οδηγήσει στον εφιάλτη 
που θέλουνε. Το εφιαλτόμετρο φανερώνει την θέση του με ένα 
σταθερό ήχο που κάνει. Εφιάλτες και όνειρα τα οποία περνάνε 
πετώντας κάνουν την ακολουθία του εφιαλτόμετρου πιο δύσκολη. 
Αν χτυπήσουν τους ήρωες αυτοί πέφτουν κάτω για κάποια 
δευτερόλεπτα (χάνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο από το κυνήγι του 
εφιαλτόμετρου). Τα διερχόμενα αυτά όνειρα γίνονται αντιληπτά από 
χαρακτηριστικούς ήχους, καθώς όταν πλησιάζουν ο ήχος τους 
γίνεται εντονότερος (και αντίστοιχα όταν απομακρύνονται ο ήχος 
τους εξασθενεί.)

Εάν η διαδρομή τελειώσει με επιτυχία, ακολουθεί μια ενδιάμεση 
σκηνή που αντιστοιχεί στο σημείο της πλοκής του ονείρου του 
Φραγκίσκου.

Με το πέρας αυτής της σκηνής έχει ολοκληρωθεί το ένα από τα δύο 
σκέλη του δευτέρου μέρους, το οποίο καταλήγει με την πληροφορία 
«τι ήταν αυτό που έκανε τον Φραγκίσκο Μορόουζ να γίνει αυτό που 
είναι.»

Διάγραμμα προόδου του μέρους του Αλφρέδου:

 Κατανοείται και λύνεται ο γρίφος με το τζουκμπόξ

 Απόκτηση κλειδιού από τον παπα-Μανόλη

 Χρησιμοποίηση κλειδιού στην πόρτα του ναού

 Χρησιμοποίηση της καμπάνας (έρχεται ο επιστάτης) 

 Κατανόηση και λύση του γρίφου με τις ερωτήσεις-στίχους

 Συνομιλία με τον Αλφρέδο

 Κατανόηση και λύση του γρίφου με τις καμπάνες, με βοήθεια 
από τον πετρωμένο δαίμονα

 Μετακίνηση του καθρέφτη (οδηγεί στην απόκτηση υπνωτικού 
και φωτοβολίδας)

 Απόκτηση ωμού φαγητού

 Χρησιμοποίηση στην χύτρα (απόκτηση φαγητού)

 Χρησιμοποίηση υπνωτικού στο φαγητό

 Προσφορά φαγητού στον Φραγκίσκο

 Λύση της πίστας δράσης μέσα στο όνειρο του Φραγκίσκου
Πίνακας 9: : γρίφοι εκπαίδευσης και παιχνιδιού 2ου μέρους: Αλφρέδος

εκπαίδευση παιχνίδι

Εύρεση μπαρ

Εύρεση τζουκμποξ και πελατών Κατανόηση και λύση του γρίφου 
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με το τζουκμπόξ

Εύρεση παπα-Μανόλη  απόκτηση κλειδιού

εύρεση ναού Χρησιμοποίηση κλειδιού στην 
πόρτα του ναού

Εύρεση καμπάνας χρησιμοποίηση καμπάνας

Εύρεση των τεσσάρων βάθρων

Κατανόηση και λύση του γρίφου 
με τις ερωτήσεις-στίχους

Εύρεση Αλφρέδου συνομιλία με τον Αλφρέδο

Εύρεση του δαίμονα

Κατανόηση και λύση του γρίφου 
με τις καμπάνες

Εύρεση και σωστή μετακίνηση 
του καθρέφτη   

Εύρεση ντουλαπιών αποθήκης απόκτηση ωμού φαγητού

Χρησιμοποίηση ωμού φαγητού 
στην χύτρα 

Χρησιμοποίηση υπνωτικού στο 
φαγητό

Προσφορά φαγητού στον 
Φραγκίσκο

Λύση της πίστας δράσης μέσα 
στο όνειρο του Φραγκίσκου

Επιπρόσθετα στοιχεία του σκέλους του Αλφρέδου Παπαφρίξ:

Στο μέρος του Αλφρέδου υπάρχουν τρεις κύριοι γρίφοι εξωτερικής 
κίνησης. Αυτοί είναι: 

• οι ήρωες να μεταβούν στην εκκλησία, 

• οι ήρωες να μεταβούν στον Παπα-μανόλη και

• οι ήρωες να μεταβούν στο μαγαζί του Αλφρέδου. Δίνονται οι 
οδηγίες για καθεμία από αυτές τις διαδρομές. Αναλυτική 
περιγραφή αυτών των γρίφων (με ορόσημα ηχητικά και 
απτικά, περιγραφή των κόμβων κλπ) υπάρχει στο παράρτημα 
Α.

Η εύρεση του μπαρ, του καθεδρικού ναού, του παπα-Μανόλη και του 
μαγαζιού του Αλφρέδου είναι γρίφοι εξωτερικής κίνησης. Οι 
διαδρομές δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία.

Το μπαρ έχει στην εξώπορτα έναν παπαγάλο ο οποίος το διαφημίζει. 
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Μιλάει συνέχεια σχεδόν και έτσι πρόκειται για σταθερό ορόσημο. 
Είναι το πρώτο πράγμα που βρίσκεται στον δρόμο των ηρώων όταν 
εισέρχονται στην Συννεφούπολη. Ακούγεται από αρκετή απόσταση 
και έτσι είναι αρκετά εύκολο να εντοπιστεί.

Δεν δίνεται κανένα στοιχείο για την ύπαρξη τζουκμποξ μέσα στο 
μπαρ. Σε συνομιλία με τους δύο τύπους, γίνεται φανερό ότι δεν θα 
μιλήσουν εάν δεν ακουστεί η μουσική που τους αρέσει. Ο άντρας 
θέλει ροκ μουσική και η γυναίκα μπαλάντες. Μέσα στο μαγαζί δεν 
ακούγεται καμία μουσική υπόκρουση. Το τζουκμποξ παρουσιάζει δύο 
επιλογές: ένα ροκ τραγούδι και μια μπαλάντα. Όποιο από τα δύο 
διαλεχτεί και παίζει στο υπόβαθρο, ο αντίστοιχος άνθρωπος θα δώσει 
τις πληροφορίες που χρειάζονται (ο άλλος δεν θα μιλήσει έως ότου 
αλλάξει η μουσική). Ανεξάρτητα από το ποιος από τους δύο είναι 
πρώτος, ο πρώτος που θα δώσει πληροφορίες θα αποκαλύψει το 
μέρος όπου θα βρούνε τον Αλφρέδο και ο δεύτερος το μέρος όπου 
θα βρούνε τον παπα-Μανόλη.  

Σε συζήτηση με τον μπάρμαν αποκαλύπτεται ότι το ζευγάρι χαίρεται 
να ακούει μουσική, ένδειξη για το ότι πρέπει να ακουστεί μουσική.

Ο γρίφος με τα στιχάκια είναι ένας από τους γρίφους του παιχνιδιού 
που απαιτεί γλωσσολογικές δεξιότητες. Εδώ στόχος είναι η 
δημιουργική χρήση της γλώσσας ώστε να λυθεί το πρόβλημα. 
Προηγείται γρίφος χωρικής κατανόησης (Εύρεση καμπάνας, Εύρεση 
των τεσσάρων βάθρων). Δεν δίνεται καμία πληροφορία για την 
ύπαρξη της καμπάνας, ούτε των τεσσάρων βάθρων.

Σε κάθε πίνακα που εξετάζει και διαβάζει, η ηρωίδα μαθαίνει και από 
ένα στιχάκι. Αυτό είναι πάντα το τελευταίο του τετράστιχου, και το 
γεγονός ότι διαβάστηκε και μαθεύτηκε από την ηρωίδα επιτρέπει στο 
στιχάκι να εμφανιστεί ως διαθέσιμη απάντηση στις επιλογές διαλόγου 
με τον κλειδοκράτορα. Ο κλειδοκράτορας απαγγέλλει τέσσερα 
τετράστιχα (διαφορετικά από αυτά που εμφανίζονται στα βάθρα) από 
τα οποία λείπει ο τελευταίος στίχος. Τα επιλέγει με τυχαία σειρά κάθε 
φορά. Για να επιτρέψει την είσοδο πρέπει να συμπληρωθούν σωστά 
και τα τέσσερα. Κάθε φορά που απαντάται ένα από αυτά επιδοκιμάζει 
και απαγγέλλει το επόμενο. Εάν δεν έχουν ευρεθεί όλα, γίνεται 
φανερό από την απαγγελία του επόμενου ότι υπάρχουν και άλλα που 
δεν έχουν ανακαλυφτεί ακόμη (υπάρχουν δηλαδή στον χώρο και 
άλλα βάθρα με πίνακες). Αυτά φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. 
(περισσότερες πληροφορίες στο παράρτημα Α).

Ο γρίφος με τις καμπάνες ανήκει στην κατηγορία των εκπαιδευτικών 
γρίφων που χρησιμοποιούν βασικές γνώσεις. Στόχος είναι η 
κατανόηση της έννοιας του μεγέθους. Εξερευνώντας την κάθε 
καμπάνα προχωρώντας γύρω από αυτήν, ανακαλύπτεται ότι κάποιες 
θέλουν περισσότερα βήματα για να περπατηθούν περιμετρικά από 
άλλες. Αυτό σημαίνει και ότι είναι μεγαλύτερες, τουλάχιστον σε 
εμβαδόν (και άρα και σε συνολικό μέγεθος, αφού το εμβαδόν είναι 
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αναλογικό του μεγέθους). Η χρησιμοποίηση του γρίφου κρούσης 
«τρεις φορές την μεγάλη, δύο την μεσαία και μία την μικρή» 
επιλέχθηκε για να ελαχιστοποιηθεί όσο το δυνατόν γίνεται η 
αντιμετώπιση του γρίφου με τυχαίο τρόπο.

Ο Αλφρέδος και ο δαίμονας συνομιλούν, και έτσι η παρουσία τους 
στο μπαλκόνι γίνεται πιο εύκολα αντιληπτή. Ο Αλφρέδος εξηγεί ότι 
χρειάζεται κάποιον τρόπο να δει τα χαρτιά του αντιπάλου του. 
Επίσης δίνει την πληροφορία πως κάπου στο μπαλκόνι υπάρχει ένας 
δαίμονας που ζωντανεύει, και εξηγεί πού περίπου βρίσκεται αυτός.

Ο δαίμονας ζωντανεύει με ένα άγγιγμα, πρέπει δηλαδή να 
εντοπιστεί. Όσο διαρκεί η συνομιλία του με τα παιδιά είναι ζωντανός, 
έπειτα πετρώνει παλι. Εξηγεί την σειρά με την οποία πρέπει να 
χτυπηθούν οι καμπάνες. Δεν δίνεται καμία βοήθεια για το πώς θα 
φτάσει ο παίκτης στο δωμάτιο αυτό.

Ο γρίφος της μετακίνησης του καθρέφτη είναι γρίφος χωρικής 
κατανόησης και χαρτογράφησης με ταυτόχρονη μετακίνηση επίπλου. 
Ο καθρέφτης πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο κατάλληλο ώστε ο 
Αλφρέδος να μπορεί να βλέπει τα χαρτιά του δαίμονα. Η θέση μπορεί 
να είναι οποιαδήποτε από ένα σύνολο θέσεων που γίνονται 
αποδεκτές και ο γρίφος λύνεται. Αυτό είναι ένα αρκετά σύνθετο 
πρόβλημα, καθώς πρέπει να υπολογιστεί η θέση του Αλφρέδου, η 
πιθανή θέση που θα τοποθετηθεί ο καθρέφτης καθώς και η 
μετακίνηση κατά ένα κουτάκι τη φορά του καθρέφτη. Ο καθρέφτης 
σπρώχνεται μόνο μπροστά προς την κατεύθυνση που κοιτάει ο 
ήρωας. Εάν πάει να κολλήσει σε κάποιον τοίχο από τον οποίο δεν θα 
μπορεί να σπρωχτεί, ο ήρωας προειδοποιεί τον παίκτη για το πιθανό 
λάθος και δεν πραγματοποιεί την μετακίνηση. Δεν δίνεται επίσης 
καμία βοήθεια για την θέση που πρέπει να πάρει ο καθρέφτης (το 
σύνολο των πιθανών θέσεων είναι ούτως ή άλλως αρκετά μεγάλο).

Εικόνα 36: Η τοποθέτηση του καθρέφτη. Στο σχήμα φαίνεται με κίτρινο χρώμα το 
τραπέζι, με μπλε ο δαίμονας, με πράσινο ο Αλφρέδος και με κόκκινο οι αποδεκτές 
θέσεις τοποθέτησης του καθρέφτη 

Ο γρίφος με την ακολουθία της ονειροπαγίδας είναι ένας γρίφος 
δράσης που χρησιμοποιεί τον ήχο. Ο σκοπός είναι η ακολουθία μιας 
κινούμενης ηχητικής πηγής, σε ένα πλούσιο ηχητικά περιβάλλον με 
ταυτόχρονες παρεμβολές τόσο από θορύβους όσο και από 
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διερχόμενα αντικείμενα (που είναι και αυτά ηχητικές πηγές). Οι 
παρεμβολές έρχονται από τα διερχόμενα όνειρα, τα οποία επίσης 
δημιουργούν και αρκετό θόρυβο και ανεπιθύμητους ήχους.

Η κινούμενη ηχητική πηγή είναι το εφιαλτόμετρο. Κινείται με 
σταθερή ταχύτητα μέσα στο λαβύρινθο των ονείρων, ακολουθώντας 
την διαδρομή που πρέπει να κάνουν και οι ήρωες. Οι παίκτες πρέπει 
να το ακολουθήσουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα στο να είναι πολύ 
κοντά του, αν ξεπεραστεί όμως ένα όριο στην απόσταση μεταξύ του 
εφιαλτόμετρου και των ηρώων τότε φεύγει από το αντιληπτικό τους 
πεδίο και η διαδικασία πρέπει να εκκινήσει από την αρχή της. 
Υπάρχουν δύο λόγοι όπου οι παίκτες μπορεί να καθυστερήσουν και 
να μην το προλαβαίνουν:

i. Η ελλιπής κατανόηση του χώρου του ονείρου, η οποία οδηγεί 
σε καθυστέρηση στον χρόνο και

ii. Τα διερχόμενα όνειρα, τα οποία και κινούνται σε τυχαίες 
τροχιές γύρω από τους ήρωες. Έχουν την μορφή κινούμενων 
ηχητικών πηγών και αναγνωρίζονται από τον χαρακτηριστικό 
ήχο που κάνουνε περνώντας κοντά από τον ήρωα. 
Χρησιμοποιούν το φαινόμενο doppler για να γίνει αντιληπτή η 
απόσταση που τα χωρίζει από τον παίκτη.

Εάν τους χτυπήσουν, τότε αυτοί πέφτουν κάτω και χάνουν κάποια 
δευτερόλεπτα (τυπικά γύρω στα πέντε).

Υπάρχει επίσης η επιλογή να εγκαταλείψουν το όνειρο, στο οποίο 
μπορούν να εισέλθουν ξανά για επόμενες προσπάθειες. 

5.2.3.2 Βίκτορας βον Μπαμπαβάουερ

Μόλις οι παίκτες εισέλθουν στην πόλη του Βίκτορα, υπάρχει ένας 
ντόπιος κάτοικος, ο Νώντας, ο οποίος και απαντάει σε διάφορες 
ερωτήσεις που κατατοπίζουν σχετικά με την πόλη και τα σημεία στα 
οποία βρίσκονται τα κτήρια που ψάχνουν οι ήρωες. Δίνει επίσης και 
την πληροφορία για το πώς θα βρεθεί το σπίτι του Βίκτορα. 

Στο σπίτι του Βίκτορα βρίσκεται η Οφηλία, με την οποία η συνομιλία 
δίνει αρκετές πληροφορίες. Η Οφηλία εξηγεί ότι ο Βίκτορας είναι 
στην φυλακή και μπορεί να φταστεί από τις κατακόμβες που 
βρίσκονται κάτω από το κτήριο των φυλακών. Επίσης δίνει την 
πληροφορία ότι χάρτη των κατακομβών έχει ο Νώντας, ο οποίος 
συναντήθηκε στην αρχή της πόλης. Εάν του ζητηθεί ο χάρτης, ο 
Νώντας δεν τον δίνει-θέλει κάτι για αντάλλαγμα. Στο ιατρείο του 
Βίκτορα υπάρχει ένα μικρό τραπεζάκι, πάνω στο οποίο βρίσκεται το 
αντίδοτο που έφτιαξε για τον Μάριο, το οποίο και πρέπει να 
αποκτηθεί. Αυτό δίνεται στον Νώντα (ο οποίος βήχει πολύ), και σε 
αντάλλαγμα αυτός δίνει τον χάρτη των κατακομβών καθώς και 
οδηγίες για το πώς θα βρεθεί η είσοδός τους. 
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Ο χάρτης των κατακομβών είναι ένας χάρτης εξωτερικής διαδρομής. 
Πρόκειται δηλαδή για μια ακολουθία κόμβων, τα οποία συνδέονται 
με ευθείες πορείες και αναγνωρίζονται από ορόσημα.

Ο γρίφος των κατακομβών πρέπει να λυθεί μία μόνο φορά. Εάν 
δηλαδή ολοκληρωθεί και οι ήρωες βρεθούν μέσα στην φυλακή, τότε 
η είσοδος των κατακομβών θα οδηγεί κατευθείαν στην φυλακή, και 
η έξοδος από τις φυλακές θα οδηγεί κατευθείαν στον έξω κόσμο.

Έπειτα πρέπει να βρεθεί το κελί που βρίσκεται ο Βίκτορας. Μέσα στις 
φυλακές υπάρχει ένας φρουρός ο οποίος προχωράει εμπρός και πίσω 
σε έναν διάδρομο. Στο τέλος κάθε πλευράς του διαδρόμου 
κοντοστέκεται για μερικά δευτερόλεπτα και έπειτα κάνει στροφή και 
συνεχίζει προς την άλλη μεριά. Εδώ πρέπει να περαστεί το σημείο 
αυτό, χωρίς ο φρουρός να πιάσει τους ήρωες. Αυτό επιτυγχάνεται αν 
η κίνηση των παικτών γίνει την ώρα που ο φρουρός έχει την πλάτη 
του γυρισμένη προς αυτούς. Αν τα μάτια του φρουρού κοιτάνε προς 
τους παίκτες και αυτοί βρίσκονται στον διάδρομο τους συλλαμβάνει.

Μόλις εντοπιστεί ο Βίκτορας ζητάει από τους ήρωες να βρούνε το 
φάντασμα του Μάριου. Επίσης τους δίνει το κλειδί για την όπερα. 
Στην όπερα, πρέπει να βρεθεί το πιάνο στο κεντρικό δωμάτιο. Εάν 
δοκιμαστεί κάποια αλληλεπίδραση, η ηρωίδα δηλώνει ότι δεν ξέρει 
κάποια μελωδία για να παίξει. Πρέπει να βρεθούν οι τρεις μελωδίες, 
οι οποίες αποκτώνται με την επαφή με αντίστοιχα μουσικά όργανα. 
Τα όργανα αυτά είναι τρία (κιθάρα, άρπα και κοχύλι) και βρίσκονται 
από ένα σε κάθε ένα από τρία δωμάτια του επάνω ορόφου. Όταν 
αποκτηθεί έστω και μία μελωδία, μπορεί να υπάρξει αλληλεπίδραση 
με το πιάνο.

Εάν στο πιάνο παιχτούν και οι τρεις μελωδίες, η μία μετά την άλλη, 
ένα από τα τρία φαντάσματα που στοιχειώνουν την όπερα 
εμφανίζεται. Το ποιο φάντασμα θα εμφανιστεί εξαρτάται από την 
μελωδία που παίζεται πρώτη, με την σειρά των άλλων μελωδιών να 
μην έχει σημασία. 

Το φάντασμα του Μάριου καλείται χρησιμοποιώντας πρώτη την 
μελωδία της κιθάρας. Εξηγεί τι πραγματικά συνέβη το μοιραίο εκείνο 
βράδυ. Συμφωνεί να πάει ως μάρτυρας στο δικαστήριο για να 
αθωωθεί ο Βίκτορας, ζητάει όμως να του φέρουνε το μπουκαλάκι με 
το φάρμακο που του έδωσε ο σερίφης Ροδόλφος Κεφάλας, το οποίο 
και έχει μείνει από εκείνο το βράδυ στο καμαρίνι του (εκεί  όπου το 
κατανάλωσε). Η πόρτα για το καμαρίνι είναι κλειστή. Το κλειδί το 
έχει ένα άλλο από τα φαντάσματα που στοιχειώνουν την όπερα, το 
φάντασμα του Αρπακόλα. Έτσι, πρέπει να καλεστεί αυτό (η μελωδία 
που πρέπει να τοποθετηθεί πρώτη είναι αυτή που αποκτάται από την 
άρπα). Ο Αρπακόλας δίνει το κλειδί για το καμαρίνι του Μάριου. 
Μέσα στο καμαρίνι, το μπουκαλάκι βρίσκεται πίσω από την πόρτα. 
Για να αποκτηθεί, πρέπει να κλειστεί η πόρτα και ύστερα οι ήρωες να 
την εξετάσουν.
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Μόλις το ψεύτικο φάρμακο αποκτηθεί, πρέπει να δοθεί στον Μάριο. 
Τότε ακολουθεί η ενδιάμεση σκηνή η οποία αντιστοιχεί στο σημείο 
της πλοκής όπου ο Βίκτορας εξηγεί πώς αντιμετωπίζεται μια 
περίπτωση Μπόμπι Ροκαφέλλα.

Με τη λήξη της σκηνής αυτής έχει τελειώσει το άλλο από τα δύο 
σκέλη τα οποία απαρτίζουν το δεύτερο μέρος του παιχνιδιού, και 
είναι πλέον γνωστό στους ήρωες πώς αντιμετωπίζεται η περίπτωση 
Μπόμπι  Ροκαφέλλα και πώς μπορεί να προχωρήσει το παιχνίδι από 
εδώ και πέρα. 

Διάγραμμα προόδου του μέρους του Βίκτορα:

 Συνομιλία με Οφηλία

 Απόκτηση φαρμάκου

 Προσφορά φαρμάκου σε Νώντα

 Χρησιμοποίηση τηλεφώνου και απόκτηση χάρτη

 Λύση του λαβυρίνθου με τις κατακόμβες

 Κατανόηση και λύση του γρίφου με τον φρουρό

 Συνομιλία με Βίκτορα και απόκτηση κλειδιού για την Όπερα

 Απόκτηση των τεσσάρων μελωδιών

  Κατανόηση και λύση του γρίφου των μουσικών κομματιών 
του πιάνου, συνομιλία με Μάριο και απόκτηση κλειδιού του 
καμαρινιού του από τον Αρπακόλα

  απόκτηση ψεύτικου φαρμάκου

 Προσφορά ψεύτικου φαρμάκου σε Μάριο

γρίφοι εκπαίδευσης και γρίφοι παιχνιδιού
Πίνακας 10: γρίφοι εκπαίδευσης και παιχνιδιού 2ου μέρους: Βίκτορας

εκπαίδευση παιχνίδι

Εύρεση του ιατρείου του Βίκτορα 

Εύρεση Οφηλίας συνομιλία μαζί της

Εύρεση τραπεζιού απόκτηση φαρμάκου

Προσφορά φαρμάκου σε Νώντα

Εύρεση του τηλεφωνικού 
θαλάμου

απόκτηση χάρτη

Εύρεση της εισόδου των 
κατακομβών
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Λύση του λαβυρίνθου με τις 
κατακόμβες

Κατανόηση και λύση του γρίφου 
με τον φρουρό

Εύρεση του κελιού του Βίκτορα 
και συνομιλία μαζί του

απόκτηση κλειδιού για την Όπερα

Εύρεση κτηρίου της Όπερας

Εύρεση των τεσσάρων οργάνων Απόκτηση των τεσσάρων 
μελωδιών

Εύρεση του πιάνου Κατανόηση και λύση του γρίφου 
των μουσικών κομματιών του 
πιάνου, συνομιλία με Μάριο και 
απόκτηση κλειδιού του καμαρινιού 
του από Αρπακόλα

Εύρεση του καμαρινιού του 
Μάριου

απόκτηση ψεύτικου φαρμάκου

Προσφορά ψεύτικου φαρμάκου σε 
Μάριο

Επιπρόσθετα στοιχεία του σκέλους του Βίκτορα

Στο μέρος αυτό υπάρχουν τέσσερις γρίφοι εξωτερικής κίνησης:

• Εύρεση του ιατρείου του Βίκτορα

• Εύρεση του καρτοτηλεφώνου  

• Εύρεση της εισόδου των κατακομβών

• Εύρεση της όπερας 

Η εύρεση του τραπεζιού με το φάρμακο είναι γρίφος χωρικής 
κατανόησης. Η δυσκολία του είναι λίγο μεγαλύτερη, λόγω του 
σημείου όπου βρίσκεται το τραπέζι (σε μικρή απόσταση με τον τοίχο, 
εύκολα μπορεί να παραβλεφθεί).

Ο λαβύρινθος με τις κατακόμβες είναι γρίφος εξωτερικής κίνησης. Οι 
πληροφορίες είναι σημειωμένες στον χάρτη. Πρόκειται για μια 
διαδρομή που πάει από κόμβο σε κόμβο χρησιμοποιώντας ευθείες 
γραμμές και ορόσημα για την αναγνώρισή τους. Ο χώρος των 
κατακομβών είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε η ελάχιστη παρέκλιση από 
τις οδηγίες να οδηγεί σε αποπροσανατολισμό του παίκτη και άσκοπη 
περιδιάβαση μέσα στον λαβύρινθο. Υπάρχει η επιλογή να αρχίσει η 
προσπάθεια από την αρχή, στην είσοδο των κατακομβών. Τέλος 
υπάρχει η επιλογή να παραιτηθεί η προσπάθεια και ο παίκτης να 
γυρίσει στον δρόμο έξω από τον λαβύρινθο, με σκοπό να 
ξαναδοκιμάσει αργότερα.
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Ο γρίφος του φρουρού είναι ένας αρκετά δύσκολος γρίφος. 
Πρόκειται για την κατανόηση της κίνησης μιας κινούμενης ηχητικής 
πηγής, και την προσαρμογή της κίνησης του ήρωα με σωστό τρόπο. 
Ο φρουρός είναι μια ηχητική πηγή η οποία εκπέμπει τον ήχο των 
βημάτων του. Η κίνηση του είναι ως εξής: Προχωράει πρώτα ως την 
μία άκρη του διαδρόμου, περιμένει κάποια δευτερόλεπτα (5), κάνει 
μεταβολή και αρχίζει να κινείται προς την άλλη πλευρά, στην άκρη 
της οποίας περιμένει πέντε δευτερόλεπτα κλπ. Όταν ο φρουρός έχει 
την πλάτη στον ήρωα δεν τον αντιλαμβάνεται, ενώ όταν έχει το 
εμπρός μέρος του σώματός του προς τον ήρωα τον βλέπει και τον 
συλλαμβάνει. Στόχος είναι να προσπεραστεί ο διάδρομος του 
φρουρού με τρόπο τέτοιο, ώστε αυτός να έχει συνεχώς την πλάτη 
στραμμένη προς τον ήρωα. Αυτό που πρέπει να γίνει δηλαδή είναι η 
κίνηση να αρχίσει την ώρα που ο φρουρός αλλάζει κατεύθυνση για 
να κινηθεί προς την κάτω μεριά, και να συνεχιστεί μέχρι ο ήρωας να 
αλλάξει διάδρομο πριν ο φρουρός περιστραφεί.

Πρόκειται για κίνηση σε σχέση με την κίνηση μιας άλλης ηχητικής 
πηγής.

Η εύρεση του κτηρίου της Όπερας είναι ένας γρίφος εξωτερικής 
κίνησης ο οποίος εμπεριέχει μέσα του το πέρασμα ενός δρόμου 
διπλής κατεύθυνσης και έπειτα ενός δρόμου μονής κατεύθυνσης. 

Η εύρεση των τεσσάρων οργάνων είναι γρίφος χωρικής κατανόησης. 
Έπειτα πρέπει να λυθεί ο γρίφος με το πιάνο, ο οποίος είναι γρίφος 
του παιχνιδιού.

Εάν δεν έχει ευρεθεί κανένα μουσικό όργανο και γίνει προσπάθεια 
αλληλεπίδρασης με το πιάνο, η ηρωίδα θα δηλώσει ότι δεν γνωρίζει 
κάποια μελωδία για να παίξει. Για κάθε όργανο που εντοπίζεται 
αποκτάται και μια μελωδία, η οποία προστίθεται σαν επιλογή στο 
μενού που εμφανίζεται για αλληλεπίδραση με το πιάνο. Εάν 
αποκτηθεί έστω και μία μπορεί να υπάρξει αλληλεπίδραση με αυτό. 
Εάν δεν έχουν αποκτηθεί και οι τρεις, το κομμάτι αφήνεται στην 
μέση και είναι φανερό ότι χρειάζονται και άλλες. Μόλις αποκτηθούν 
όλες και παιχτούν στο πιάνο εμφανίζεται το πρώτο φάντασμα. Το πιο 
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φάντασμα θα εμφανιστεί εξαρτάται από το ποια μελωδία 
χρησιμοποιείται πρώτη. Η σειρά των άλλων δύο δεν έχει σημασία. 
Υπάρχουν συνολικά τρία φαντάσματα που μπορούν να εμφανιστούν:

• Άρπα: εμφανίζεται το φάντασμα του Αρπακόλλα

• Κιθάρα: εμφανίζεται το φάντασμα του Μάριου

• Κοχύλι: εμφανίζεται το φάντασμα του μάντη Κάλχα

Από αυτά, μόνο τα δύο (Μάριος, Αρπακόλλας) είναι χρήσιμα για την 
λύση του γρίφου. Καταρχάς πρέπει να καλεστεί το φάντασμα του 
Μάριου ώστε να εξηγήσει στους παίκτες τι χρειάζεται να γίνει. Έπειτα 
χρειάζεται να καλεστεί το φάντασμα του Αρπακόλλα ώστε να του 
ζητήσουν το κλειδί από τα καμαρίνια και να το δώσει (εάν καλεστεί 
πιο πριν δεν υπάρχει τέτοια διαθέσιμη επιλογή.) Έπειτα, αφού 
αποκτηθεί το μπουκαλάκι με το δηλητήριο, πρέπει να καλεστεί και 
πάλι ο Μάριος για να του δοθεί το ψεύτικο φάρμακο και να λυθεί ο 
γρίφος.

Ο γρίφος με το πιάνο επιτρέπει την εξάσκηση μέσα από την 
αναγνώριση της σωστής θέσης ενός μουσικού κομματιού μέσα σε 
ολόκληρο το μουσικό θέμα. Αυτό επίσης επιτρέπει την εξάσκηση 
θεμάτων όπως η θέση (πρώτη, δεύτερη , τρίτη) [Sánchez et al,
2002].

Όταν τα δύο σκέλη του δευτέρου μέρους λυθούν, πρέπει να γίνει μια 
συνομιλία με τον Βίκτορα ώστε να συνυπάρξουν και τα δύο κομμάτια 
του παζλ. Αυτό συμβαίνει με τον εξής τρόπο: Εάν έχει προηγηθεί η 
γνώση του περιστατικού του Φραγκίσκου (από το σκέλος του 
Αλφρέδου Παπαφρίξ), τότε όταν λυθεί και το μέρος του Βίκτορα το 
παιχνίδι περνάει αυτόματα στην συνομιλία που θα προχωρήσει την 
ιστορία μπροστά (αφού προηγηθεί κανονικά η σκηνή που ακολουθεί 
το τέλος του σκέλους αυτού). Εάν λυθεί πρώτα το σκέλος του 
Βίκτορα, τότε αυτός εξηγεί στους ήρωες την θεραπεία, αλλά δεν 
υπάρχει η γνώση του τι συνέβη στον μικρό Φραγκίσκο. Έτσι, ο 
Βίκτορας προσκαλεί τα παιδιά να αποκτήσουν αυτή την γνώση και 
έπειτα να τον ξαναεπισκεφτούν.

Όποια από τις δύο περιπτώσεις και να συμβεί, θα καταλήξει στην 
συνομιλία με τον Βίκτορα (με την συνδυασμένη γνώση των δύο 
αυτών πληροφοριών.) Μετά το πέρας της συζήτησης, οι ήρωες 
αποφασίζουν να μιλήσουν με την Ελεονόρα, η οποία έχει τον 
φούρνο στην πόλη. Έτσι ο Αλφρέδος, ο Βίκτορας και τα δύο παιδιά 
συνομιλούν με την Ελεονόρα η οποία αρνείται να τους βοηθήσει. 
Ακολουθεί ενδιάμεση σκηνή η οποία σηματοδοτεί την μετάβαση στο 
τρίτο και τελευταίο μέρος του παιχνιδιού.

5.2.4Τρίτο μέρος – η θεραπεία του Φραγκίσκου Μορόουζ

Στο τρίτο μέρος του παιχνιδιού, οι ήρωες έχουν αποφασίσει να 
ξαναστήσουν τις συνθήκες του περιστατικού του μικρού 
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Φραγκίσκου. Αυτό προϋποθέτει τρία πράγματα να είναι στην σωστή 
τους θέση: Ο Φραγκίσκος πίσω από τον φράχτη, το γλυκό του 
κύριου Μίμη επάνω στο πεζοδρόμιο και η Ελεονόρα να περπατήσει 
πάνω στο πεζοδρόμιο και να βρεθεί με το γλυκό στα χέρια. Το τρίτο 
μέρος ξεκινάει με όλους τους χαρακτήρες να συνομιλούν και να 
αποφασίζουν ποιος θα κάνει ποια δουλειά. Κάθε ένας από τους τρεις 
(Αλφρέδος, Βίκτορας, παιδιά) είναι υπεύθυνος με το να φέρει ένα 
από αυτά τα πρόσωπα ή αντικείμενα στο σωστό του σημείο.

Ο τρόπος που λειτουργεί η διαδικασία αυτή είναι ο εξής:

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από τον παίκτη για το ποιο από τα 
τρία προβλήματα θέλει να επιλύσει. Κάθε ένα έχει την δική του σειρά 
γρίφων και δοκιμασιών. Οι άλλοι δύο ανατίθενται τυχαία στα άλλα 
δύο προβλήματα και πετυχαίνουν πάντα τον σκοπό τους. Εάν λυθεί 
το πρόβλημα που έχει επιλέξει ο παίκτης, τότε το παιχνίδι φτάνει στο 
τέλος του.

Εάν επιλεχθεί μια από τις τρεις καταστάσεις και στην πορεία ο 
παίκτης αποφασίσει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει το παιχνίδι γιατί 
δεν μπορεί να την επιλύσει, υπάρχει πάντα η δυνατότητα να 
δοκιμάσει τις δυνάμεις του σε ένα άλλο από τα προβλήματα. Αυτό 
γίνεται εάν μιλήσει με τους άλλους δύο χαρακτήρες που βρίσκονται 
σε ένα συγκεκριμένο σημείο (της εκκίνησης), και τους ζητήσει να 
αλλάξουν οι ρόλοι (αυτοί πάντα συμφωνούν και πάντα πετυχαίνουν 
τον σκοπό τους.)

Πρώτη πρόκληση – Ο Φραγκίσκος 

Για να έρθει ο Φραγκίσκος στο σημείο πίσω από τον φράχτη πρέπει 
να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα. Ο Φραγκίσκος κάθεται στον 
καναπέ του σαλονιού στο σπίτι της Άρτεμις όπως ακριβώς και στο 
δεύτερο μέρος. Κάπου είναι κρυμμένο το συμβόλαιο με το οποίο 
σκοπεύει να αποκτήσει το σπίτι. Η συνομιλία μαζί του αποκαλύπτει 
πού βρίσκεται το συμβόλαιο. Αφού αποκτηθεί, πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί στον Φραγκίσκο. Το αποτέλεσμα αυτής της πράξης 
είναι να δείξει η ηρωίδα κοροϊδευτικά το συμβόλαιο στον θείο της και 
αυτός έξαλλος να αρχίσει να τρέχει πίσω της για να το ξαναπάρει. 
Σκοπός είναι να φτάσει το σημείο πίσω από τον φράχτη χωρίς να 
φτάσει ο Φραγκίσκος τον παίκτη. Εάν αυτό ολοκληρωθεί με επιτυχία, 
τα τρία συστατικά της θεραπείας είναι στην θέση τους και ακολουθεί 
η σκηνή με το τέλος του παιχνιδιού.

Εάν ο Φραγκίσκος φτάσει τον παίκτη, τότε του αποσπάει το 
συμβόλαιο και το κρύβει αλλού. Στην περίπτωση αυτή το συμβόλαιο 
έχει αλλάξει κρυψώνα μέσα στο σπίτι, και πρέπει να ξαναγίνει η 
συνομιλία μαζί του ώστε να αποκαλυφτούν στοιχεία για το που το 
έχει κρύψει κοκ. Η διαδικασία ξεκινάει από την αρχή. Εάν από την 
άλλη ο παίκτης απομακρυνθεί πολύ, τότε ο Φραγκίσκος κουράζεται 
και ξαναγυρνάει στο σπίτι. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να 
ξαναδειχτεί το συμβόλαιο σε αυτόν ώστε να ξεκινήσει να τρέχει πάλι 
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πίσω από την ηρωίδα.

Για να λυθεί ο γρίφος χρειάζεται να διατηρείται μια ισορροπία μεταξύ 
της απόστασης που χωρίζει τον Φραγκίσκο από τον παίκτη. Αν η 
απόσταση μεγαλώσει αυτός γυρίζει πίσω, εάν μικρύνει πολύ τότε 
πιάνει την Άρτεμις και της αποσπά τον χάρτη.

Δεύτερη πρόκληση - Το γλυκό

Το γλυκό βρίσκεται άκρως προστατευμένο στο μαγαζί του κύριου 
Μίμη. Μέσα στο μαγαζί υπάρχει ένα ρομπότ-φρουρός, ειδικό για να 
φυλάει το γλυκό, και κάποιες στήλες με άλλα ιδιαίτερα γλυκά. Το 
γλυκό βρίσκεται και αυτό σε μια τέτοια στήλη πάνω σε ένα όμορφο 
μαξιλαράκι.

Εάν το γλυκό απομακρυνθεί από την θέση του, τότε ακούγεται ένας 
συναγερμός, και η ηρωίδα αφήνει το γλυκό αμέσως πίσω. Πάνω σε 
ένα βάθρο υπάρχει ένα γλυκό παρόμοιο αλλά με μικρότερη αξία. 
Αυτό πρέπει να αποκτηθεί, και στην συνέχεια να χρησιμοποιηθεί 
επάνω στο βάθρο με το πολύτιμο γλυκό. Εάν όμως γίνει προσπάθεια 
για μια τέτοια ενέργεια, το ρομπότ που παρακολουθεί το μαγαζί την 
καταλαβαίνει και χτυπάει συναγερμό, ο οποίος φέρνει τον κύριο 
Μίμη με τα γνωστά επακόλουθα. Η λύση είναι να τοποθετηθούν οι 
στήλες με τρόπο τέτοιο ώστε  το ρομπότ να μην βλέπει τον ήρωα. 
Όταν συμβεί αυτό, η αλλαγή των δύο γλυκών μπορεί να γίνει 
άφοβα. Ύστερα αυτό  πρέπει να τοποθετηθεί στο σωστό σημείο στο 
πεζοδρόμιο και εκεί τελειώνει το τρίτο μέρος με την χρήση αυτού 
του τρόπου. Ακολουθεί η σκηνή με το τέλος του παιχνιδιού.

Τρίτη πρόκληση - η Ελεονόρα 

Η τρίτη διαδικασία έχει σκοπό να φέρει την Ελεονόρα στο 
πεζοδρόμιο μπροστά από τον φράχτη. Η Ελεονόρα κάθεται πίσω από 
τον πάγκο της στον χώρο του διαγωνισμού σοκολάτας και διαφημίζει 
τα γλυκά της. Μέσω της συνομιλίας πείθεται να ακολουθήσει τους 
ήρωες. Στόχος είναι να βγει έξω από τον χώρο του διαγωνισμού 
χωρίς να χρειαστεί να περιμένει πολύ εκεί μέσα, αλλιώς σταματάει να 
ακολουθάει τους ήρωες και επιστρέφει στην θέση της. Για να γίνει 
αυτό πρέπει να μην υπάρξει καθυστέρηση στην μετακίνηση από τον 
πάγκο της στην έξοδο, και επίσης να μην χτυπηθεί με πολλούς 
περαστικούς (τρεις θα την κάνουν να επιστρέψει πίσω). Από την 
στιγμή που φτάσει στο σωστό σημείο, η τρίτη διαδικασία φτάνει στο 
τέλος της και το παιχνίδι τελειώνει. Ακολουθεί η σκηνή με την λύση 
της ιστορίας.

Γενικά σχόλια και παρατηρήσεις επάνω στο τρίτο μέρος

Το γεγονός ότι υπάρχουν τρία διαφορετικά προβλήματα και υπάρχει 
ελευθερία στο ποιο θα αντιμετωπιστεί και ποια θα αφεθούν στους 
συμπρωταγωνιστές έρχεται σε συμφωνία με τις σχεδιαστικές οδηγίες 
ανάπτυξης γρίφων. Μπορούν να δοκιμαστούν όλα, και έπειτα να 
αποφασιστεί ποιο είναι το κατάλληλο για αντιμετώπιση, ανάλογα με 
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τις προτιμήσεις και τις δυνατότητες του κάθε παίκτη.

Διάγραμμα προόδου της πρώτης πρόκλησης:

 Συνομιλία με Φραγκίσκο

 Εύρεση συμβολαίου

 Χρησιμοποίηση συμβολαίου σε Φραγκίσκο

 Κατανόηση και λύση του γρίφου του κηνυγητού με τον 
Φραγκίσκο

Πίνακας 11: γρίφοι εκπαίδευσης και γρίφοι παιχνιδιού του τρίτου μέρους – το 
σκέλος του Φραγκίσκου

εκπαίδευση παιχνίδι

Εύρεση Φραγκίσκου συνομιλία μαζί του

Εύρεση συμβολαίου Χρήση του συμβολαίου στον 
Φραγκίσκο

Κατανόηση και λύση του γρίφου 
του κυνηγητού με τον Φραγκίσκο

Το σκέλος του Φραγκίσκου απαρτίζεται από δύο γρίφους. Στον 
πρώτο, πρέπει να ανακαλυφτεί το μέρος που έχει κρύψει το 
συμβόλαιο από τα συμφραζόμενά του και την συνομιλία μαζί του. Τα 
πιθανά μέρη είναι το ντουλαπάκι στο δωμάτιό του, το ντουλαπάκι 
στο μπάνιο και το χαλί του σαλονιού.

Ο δεύτερος είναι μία πρόκληση δράσης. Πρόκειται για μια παραλλαγή 
ακολουθίας κινούμενης ηχητικής πηγής με αυξημένη όμως δυσκολία. 
Σε αυτήν την περίπτωση ο ήρωας πρέπει να κινείται μαζί με την 
ηχητική πηγή, μένοντας σε μια σταθερή απόσταση από αυτήν 
(υπάρχει ένα ανώτατο και κατώτατο όριο που ορίζει την σταθερή 
απόσταση). Εάν η απόσταση μεγαλώσει πολύ, ο Φραγκίσκος 
παρατάει την προσπάθεια και ξαναγυρίζει στον καναπέ του- εάν πάλι 
η απόσταση μηδενιστεί, ο Φραγκίσκος πιάνει την ηρωίδα και της 
αποσπάει το συμβόλαιο. Ταυτόχρονα με όλα αυτά, πρέπει να 
αποφεύγονται εμπόδια και περαστικοί τα οποία ρίχνουν κάτω τον 
ήρωα και τον καθυστερούν κατά μερικά δευτερόλεπτα. Για να λυθεί 
αυτό το κομμάτι πρέπει να υπάρχουν καλά αντανακλαστικά, σωστή 
κρίση της απόστασης με χρήση των ηχητικών σημάτων και άρτια 
γνώση του χώρου (ώστε να μην χάνεται άσκοπα χρόνος σε κρούσεις 
με άλλα αντικείμενα).
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Απόσταση ασφαλείας 

Από αυτό το όριο 
και πέρα
ο Φραγκίσκος 
σταματάει

Μηδενική απόσταση –
ο Φραγκίσκος πιάνει 
την ηρωίδα

Φραγκίσκος παίκτης
Εικόνα 38: οι γρίφος δράσης του Φραγκίσκου Μορόουζ

Διάγραμμα προόδου της δεύτερης πρόκλησης:

 Απόκτηση γλυκού μικρότερης αξίας

 Κατανόηση και σωστή τοποθέτηση των στηλών μέσα στο 
ζαχαροπλαστείο

 Χρησιμοποίηση γλυκού μικρότερης αξίας στην σοκολατένια 
τάρτα και απόκτηση τάρτας

Πίνακας 12: γρίφοι εκπαίδευσης και γρίφοι παιχνιδιού του τρίτου μέρους – το 
σκέλος του γλυκού

εκπαίδευση παιχνίδι

Εύρεση στήλης  απόκτηση γλυκού μικρότερης 
αξίας

Κατανόηση και σωστή 
τοποθέτηση των στηλών μέσα 
στο ζαχαροπλαστείο

Χρησιμοποίηση γλυκού 
μικρότερης αξίας στην 
σοκολατένια τάρτα  απόκτηση 
τάρτας

Η δεύτερη διαδικασία είναι και η πιο δύσκολη από όλες. Ο γρίφος 
της αντικατάστασης της σοκολατένιας τάρτας από το γλυκό 
μικρότερης αξίας είναι αρκετά πολύπλοκος και χρειάζεται έξυπνη 
σκέψη από πλευράς του παίκτη.

Πρόκειται για ένα από τα υψηλότερα επίπεδα δυσκολίας αυτού του 
είδους, καθώς πρέπει να κατανοηθεί πλήρως ο χώρος και να 
τοποθετηθούν οι στήλες κατά τρόπο τέτοιο που να μην υπάρχει 
οπτική επαφή του ρομπότ με την στήλη της σοκολατένιας τάρτας. 
Αυτό προϋποθέτει την κατασκευή ενός νοητικού χάρτη τέτοιου ώστε 
όχι μόνο να περιγράφει τον χώρο αλλά και τις αλλαγές στις οποίες 
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αυτός υπόκειται. Κάθε φορά που μια στήλη μετακινείται, ο χώρος 
αλλάζει και ο νοητικός χάρτης αναβαθμίζεται. Αυτό αυξάνει αρκετά 
την δυσκολία του γρίφου.

Σε μια ακόμη πιο περίπλοκη έκδοσή του, το ρομπότ θα μπορούσε να 
κινείται μέσα στο μαγαζί. Στην περίπτωση αυτή θα είχε σημασία όχι 
μόνο η σωστή τοποθέτηση των στηλών, αλλά και η επιλογή της 
σωστής χρονικής στιγμής για την αρπαγή της σοκολατένιας τάρτας.

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η λύση του γρίφου. Το μοβ σχήμα 
δηλώνει το ρομπότ το οποίο κινείται επάνω στις μοβ γραμμές (τα 
κελιά είναι αρχική και τελική θέση). Τα κόκκινα κελιά είναι οι τελικές 
θέσεις που πρέπει να πάρουν οι κολώνες ενώ τα κίτρινα οι αρχικές 
θέσεις που έχουνε.

Εικόνα 39: ο γρίφος του γλυκού

Διάγραμμα προόδου της τρίτης πρόκλησης

 Συνομιλία με Ελεονόρα

 Λύση του λαβυρίνθου του διαγωνισμού σοκολάτας

γρίφοι εκπαίδευσης και γρίφοι παιχνιδιού του τρίτου μέρους -  η 
Ελεονόρα
Πίνακας 13: γρίφοι εκπαίδευσης και γρίφοι παιχνιδιού του τρίτου μέρους – Η 
Ελεονόρα

εκπαίδευση παιχνίδι

Εύρεση Ελεονόρας συνομιλία με Ελεονόρα

Λύση του λαβυρίνθου του 
διαγωνισμού σοκολάτας

Η τρίτη διαδικασία απαρτίζεται από έναν απλό λαβύρινθο. Για να 
λυθεί χρειάζεται μια καλή γνώση του χώρου του διαγωνισμού. Είναι 
η πιο εύκολη από τις τρεις διαδικασίες.

Εάν η Ελεονόρα χτυπηθεί τρεις φορές με κάποιο αντικείμενο ή 
έπιπλο, αρνείται να συνεχίσει μαζί με τους ήρωες και επιστρέφει στον 
πάγκο της. Επίσης υπάρχει χρονικός περιορισμός: εάν αργήσουν να 
βγούνε από τον χώρο, η Ελεονόρα τους εγκαταλείπει και επιστρέφει 
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στην αρχική της θέση. Άρα υπάρχουν δύο βασικές μορφές πίεσης: Η 
μορφή του λαβύρινθου (τα εμπόδια πρέπει να αποφεύγονται) και το 
περιορισμένο χρονικό διάστημα.

5.3  η αλληλεπίδραση με την εφαρμογή

Κάθε σχεδίαση διεπαφής βασίζεται στην εδραίωση αμοιβαίων 
συμφωνιών μεταξύ του χρήστη και του σχεδιαστή [Friberg, 
Gärdenfors, 2004].

5.3.1Μοντελοποίηση σε δύο διαστάσεις

Ο χώρος μοντελοποιήθηκε στις δύο διαστάσεις. Η απουσία της τρίτης 
διάστασης δεν φαίνεται να επηρεάζει ουσιαστικά την δημιουργία 
νοητικών χαρτών [Berka et al, 1998]. Ο χώρος αποτελείται από ένα 
πλέγμα (grid), το οποίο απαρτίζεται από τετράγωνα κελιά. Ο παίκτης 
μοντελοποιήθηκε με ένα avatar (όπως αποκαλείται στον χώρο στην 
της εικονικής πραγματικότητας). Το avatar έχει διαστάσεις όσο 
περίπου η προβολή του ανθρωπίνου σώματος στο έδαφος [Berka et 
al,1998]. 

5.3.2Περιγραφή του περιβάλλοντος χώρου

Οι χώροι από τους οποίους αποτελείται το παιχνίδι χωρίζονται σε 
εξωτερικούς και εσωτερικούς. Σε κάθε περίπτωση προσφέρονται 
διαφορετικά είδη γρίφων τα οποία οδηγούν και σε διαφορετικού 
είδους εκπαίδευση. 

Οι εξωτερικοί χώροι απαιτούν δεξιότητες προσανατολισμού και 
κινητικότητας. Το ζητούμενο σε αυτούς είναι η μετάβαση από ένα 
σημείο σε ένα άλλο ή η εύρεση συγκεκριμένων περιοχών ή 
κτισμάτων και δεν απαιτείται πλήρης κατανόηση του περιβάλλοντος 
χώρου. Αντίθετα οι εσωτερικοί χώροι απαιτούνε την κατανόηση του 
περιβάλλοντος χώρου, την εύρεση όλων των επίπλων ή 
αντικειμένων που υπάρχουν στο δωμάτιο με τελικό σκοπό την 
κατασκευή ενός νοητικού χάρτη. Επίσης στους εσωτερικούς χώρους 
διαδραματίζεται η δράση του παιχνιδιού η οποία έχει να κάνει με 
τους γρίφους οι οποίοι ανήκουν στις υπόλοιπες ομάδες 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Περιγραφή εξωτερικών χώρων: Οι εξωτερικοί χώροι αποτελούνται 
από μια περιοχή οριοθετημένη, της οποίας τα όρια δεν μπορούν να 
ξεπεραστούν. Μέσα σε αυτήν υπάρχουν διαφορετικών ειδών 
αντικείμενα καθώς και χαρακτήρες, όπως επίσης και κτίσματα. 
Παραδείγματα αντικειμένων είναι φανάρια, δέντρα, παγκάκια κλπ. 
Κάποια από αυτά τα αντικείμενα παράγουν ήχους ενώ άλλα όχι. Τα 
πρώτα χρησιμεύουν και ως ορόσημα προσανατολισμού από μακρινή 
απόσταση. Οποιοδήποτε από τα αντικείμενα του χώρου (είτε παράγει 
ήχο είτε όχι) μπορεί να λειτουργήσει ως ορόσημο από την στιγμή 
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που υπάρξει επαφή μαζί του και αυτό αναγνωριστεί (απτικό 
ορόσημο).

Περιγραφή εσωτερικών χώρων: Οι εσωτερικοί χώροι αποτελούνται 
από δωμάτια διαφορετικού σχήματος και μεγέθους. Οι χώροι αυτοί 
εμπεριέχουν στοιχεία, τα οποία ομαδοποιούνται σε τέσσερις 
κατηγορίες: τοίχοι, πόρτες, έπιπλα και χαρακτήρες.

• Οι τοίχοι είναι στοιχεία που περιβάλλουν και ορίζουν ένα 
δωμάτιο.

• Οι πόρτες είναι κομβικά σημεία τα οποία συνδέουν μεταξύ τους 
τα δωμάτια ενός εσωτερικού χώρου καθώς και τους 
εσωτερικούς χώρους με τους εξωτερικούς. Μέσω αυτών ο 
παίκτης μπορεί να μεταβεί σε άλλα δωμάτια ή χώρους. 

• Τα έπιπλα είναι η ονομασία για μια γενική κατηγορία που 
περιλαμβάνει έπιπλα (τραπέζια, γραφεία, βιβλιοθήκες κλπ) 
αλλά και αντικείμενα μικρότερης κλίμακας (όπως καλόγερους, 
καλοριφέρ, πλυντήρια). Στην ουσία πρόκειται για τα βασικά 
έπιπλα ή αντικείμενα που στελεχώνουν ένα σπίτι ή εσωτερικό 
χώρο. Κάποια από αυτά παράγουν ήχους και χρησιμεύουν ως 
ορόσημα ενώ κάποια άλλα όχι. Όλα όμως συμμετέχουν στον 
προσανατολισμό του χρήστη. Επίσης όλα είναι 
αλληλεπιδράσιμα και πολλά από αυτά παίρνουν μέρος (με 
διαφορετικές χρήσεις και μορφές) και στις δραστηριότητες και 
τους γρίφους του παιχνιδιού.

• Οι χαρακτήρες είναι τα άλλα πρόσωπα (ανθρώπινα ή όχι) που 
υπάρχουν στο παιχνίδι.

Κάθε δωμάτιο έχει την δική του ηχητική ταυτότητα, η οποία 
αποτελείται από τρεις παραμέτρους:  τους χαρακτηριστικούς ήχους 
του δωματίου (κάποιοι εκ των οποίων παράγονται από κάποια από τα 
αντικείμενά του), τον ήχο των βημάτων του ήρωα (ή και των 
υπόλοιπων χαρακτήρων) στο συγκεκριμένο δωμάτιο και την 
ιδιαίτερη μουσική του υπόκρουση. Κάποια από αυτά τα 
χαρακτηριστικά μπορεί να είναι κοινά για πάνω από ένα δωμάτια (για 
παράδειγμα ο ήχος των βημάτων σε όσα δωμάτια έχουν ξύλινο 
πάτωμα είναι ο ίδιος, ή κάποια μπορεί να έχουν την ίδια μουσική 
υπόκρουση). Ο συνδυασμός όμως των τριών αυτών 
χαρακτηριστικών είναι μοναδικός για κάθε δωμάτιο του παιχνιδιού. 
Έτσι μετά από μερικές φορές που επισκέπτεται, κάθε ένα δωμάτιο 
γίνεται εύκολα αναγνωρίσιμο [Andersen,2002], [Drewes, Mynatt, 
Gandy, 2000].

Οι ήχοι που ακούγονται από ένα δωμάτιο δεν ακούγονται εάν 
βρίσκεσαι σε διπλανό δωμάτιο, ακόμη και εάν αυτό συνέβαινε στην 
πραγματικότητα. Οι ήχοι δηλαδή περιλαμβάνονται στα όρια του κάθε 
δωματίου στο οποίο ανήκουν. Αυτό μειώνει τις ενεργές ηχητικές 
πηγές σε κάθε στιγμή και εμποδίζει τους παίκτες από το να 
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προσπαθήσουν να φτάσουν αντικείμενα που ακούνε μεν αλλά 
βρίσκονται σε άλλο δωμάτιο. Το αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης 
δεν είναι ρεαλιστικό και ακριβές, αλλά διευκολύνει κατά πολύ την 
πλοήγηση και τον προσανατολισμό [Andersen,2002].

Εικόνα 40: Κάθε δωμάτιο είναι ξεχωριστό ηχητικά

5.3.3 Κίνηση 

Ο χαρακτήρας του ήρωα μπορεί να καταλαμβάνει κάθε φορά ένα 
κελί από το πλέγμα. Μπορεί να κινηθεί μόνο σε ελεύθερα κελιά. Η 
κίνησή του γίνεται μόνο προς τα εμπρός (δηλαδή προς την 
κατεύθυνση που κοιτάει το εμπρός μέρος του σώματός του), με βήμα 
ένα κουτάκι την φορά, όποτε το πλήκτρο για κίνηση προς τα εμπρός 
πατιέται. Επίσης ο ήρωας μπορεί να εκτελέσει στροφή 90 μοιρών 
κατά την δεξιά ή την αριστερή φορά. Δεν υπάρχει πλάγια ή προς τα 
πίσω κίνηση, παρά μόνο ευθεία μπροστά. 

Συνοψίζοντας, οι κινήσεις που μπορεί να εκτελέσει ο ήρωας είναι:

πλήκτρο Ενέργεια στο παιχνίδι

Πλήκτρο πάνω ή κίνηση με το 
τζόιστικ προς τα πάνω

κίνηση του ήρωα προς τα εμπρός 
κατά ένα κουτάκι 

Πλήκτρο δεξιά ή δεξιά κίνηση του 
τζόιστικ                              

στροφή του ήρωα δεξιά κατά 90 
μοίρες

Πλήκτρο αριστερά ή αριστερή 
κίνηση του τζόιστικ 

στροφή του ήρωα αριστερά κατά 
90 μοίρες

Αυτό σημαίνει πως εάν ο παίκτης επιθυμεί να κινηθεί προς την 
κατεύθυνση που βρίσκεται αρκεί να πατήσει το πλήκτρο πάνω. Εάν 
επιθυμεί να αλλάξει κατεύθυνση με στροφή 90 μοιρών πατάει το δεξί 
ή αριστερό πλήκτρο αντίστοιχα, ενώ για αναστροφή (στροφή 180 
μοιρών) απαιτείται η χρήση δύο πατημάτων πλήκτρου, είτε αυτού 
της αριστερής στροφής είτε της δεξιάς.

5.3.4Αλληλεπίδραση με αντικείμενα 

Υπάρχουν τριών ειδών αλληλεπιδράσεις που μπορούν να συμβούν με 
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τα έπιπλα: 

• η αλληλεπίδραση όταν ο ήρωας χτυπήσει επάνω τους, 

• η αλληλεπίδραση του πλήκτρου πληροφορίας και 

• η αλληλεπίδραση του πλήκτρου δράσης.

5.3.4.1Αλληλεπίδραση κρούσης

Η αλληλεπίδραση αυτή λαμβάνει χώρα όταν γίνει προσπάθεια για να 
κινηθεί ο ήρωας πάνω σε ένα κουτάκι το οποίο είναι ήδη 
κατηλλειμένο από κάποιο έπιπλο, χαρακτήρα ή τοίχο. Σε αυτή την 
περίπτωση ο ήρωας μένει στο ίδιο κουτάκι που ήτανε (δεν υπάρχει 
καμία μετακίνηση δηλαδή) και συμβαίνουν δύο γεγονότα 
ανάδρασης: 

i. ακούγεται ένας ήχος που κάνει το έπιπλο εάν ο παίκτης 
συγκρουστεί με αυτό και

ii. ο ήρωας λέει το όνομα του συγκεκριμένου επίπλου. 

Τα συμβάντα αυτά χρησιμεύουν ως ανάδραση ώστε να γίνει 
αντιληπτό τι είναι αυτό που υπάρχει ακριβώς μπροστά από το τον 
ήρωα.

Η αλληλεπίδραση με κρούση είναι αυτή που κάνει γνωστό στον 
παίκτη τα αντικείμενα του περιβάλλοντος χώρου. Όπως έχει 
προαναφερθεί, ο εκπαιδευόμενος και χρήστης της εφαρμογής δεν 
γνωρίζει τα έπιπλα που τον περιβάλλουν μέχρι να συγκρουστεί με 
αυτά. Σιγά σιγά καθώς εξερευνάει τον περιβάλλοντα χώρο οι 
συγκρούσεις αυτές τον οδηγούν στο να δημιουργεί τον νοητικό 
χάρτη του δωματίου. Όταν αυτός έχει ολοκληρωθεί, αυτού του 
είδους η μικρή ανάδραση είναι αρκετή για να γίνει κατανοητό στον 
παίκτη σε ποιο ακριβώς σημείο βρίσκεται και να προσανατολιστεί.

Παράδειγμα

ένας έμπειρος χρήστης της εφαρμογής έχει μια πολύ καλή νοητική 
αναπαράσταση του χώρου. Εάν χτυπήσει πάνω στο τραπέζι, θα 
ακουστεί ο ήχος του ξύλου και η φωνή του ήρωα να λέει «τραπέζι». 
Αυτό είναι αρκετά για να γίνει αντιληπτή η θέση του στο δωμάτιο.

Οι ήχοι που χρησιμοποιούνται για ανάδραση πρέπει να έχουν κάποια 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Καταρχάς πρέπει να είναι πολύ μικροί 
σε διάρκεια. Ο ήχος του χτυπήματος δεν διαρκεί πάνω από ένα 
δευτερόλεπτο και η αναφώνηση του ήρωα περιορίζεται σε μια απλή 
λέξη. Ο λόγος για αυτές τις σχεδιαστικές επιλογές είναι ότι κατά την 
ελεύθερη κίνηση του εκπαιδευομένου στον χώρο θα υπάρξουν 
πολλές φορές στις οποίες θα συγκρουστεί με κάποιο αντικείμενο, 
στην προσπάθειά του να κινηθεί ή να προσανατολιστεί. Εάν οι ήχοι 
της ανάδρασης ήταν πολύ μεγάλοι η κίνηση θα καταντούσε πολύ 
κουραστική για τον χρήστη [Berka et al, 1998], [Andersen, 2002].
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Είναι αναγκαίο να γίνει η ταυτόχρονη χρήση δύο αναγνωριστικών 
ήχων προς ανάδραση. Ο λόγος για αυτό είναι ότι αρκετοί από τους 
ήχους θα ταυτίζονται σε πολλά αντικείμενα (μία καρέκλα και μια 
ντουλάπα φτιαγμένες από ξύλο θα παράγουν τον ίδιο ήχο κρούσης, 
αυτόν του ξύλου). Ο συνδυασμός του ήχου κρούσης και του 
ονόματος του αντικειμένου το καθιστά μοναδικά αναγνωρίσιμο μέσα 
σε ένα δωμάτιο. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση να υπάρχουν 
παρόμοια έπιπλα μέσα σε ένα δωμάτιο ώστε να αυξηθεί η δυσκολία 
του παιχνιδιού στο σημείο αυτό.

Η επιλογή να δημιουργηθεί ένας ιδιαίτερος και ξεχωριστός ήχος για 
κάθε αντικείμενο δεν συμφωνεί με τις ανάγκες του σκοπού της 
σωστής ανάδρασης. Καταρχάς τα αντικείμενα είναι πάρα πολλά σε 
αριθμό, και κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε πολλούς ήχους οι οποίοι θα 
ήταν πολύ δύσκολο να απομνημονευτούν. Ένας δεύτερος λόγος 
είναι ότι οι δημιουργημένοι ήχοι δεν θα ήταν ρεαλιστικοί. Ο ήχος που 
κάνει το μπαστούνι στο ξύλο είναι δεδομένος, είτε το αντικείμενο 
είναι καρέκλα είτε γραφείο κλπ. Το να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί 
ήχοι κρούσης για έπιπλα φτιαγμένα από το ίδιο υλικό δεν βοηθάει 
στην προσομοίωση της φυσικής κίνησης του ασκούμενου με το 
μπαστούνι.

Εξαίρεση στην αλληλεπίδραση κρούσης είναι οι πόρτες και οι τοίχοι. 
Και τα δύο αναγνωρίζονται (εκτός από την κρούση) και από την 
παράλληλη κίνηση με αυτά. 

Στην περίπτωση των τοίχων, αυτό που συμβαίνει είναι ότι εάν ένας 
τυφλός θέλει να περιδιαβεί το δωμάτιο χρησιμοποιώντας την 
περιμετρική μέθοδο, τότε θα βάλει τον εαυτό του πλάγια σε έναν 
τοίχο και θα προχωρήσει μέχρι να βρει τοίχο μπροστά του. Αν και 
στην εικονική εφαρμογή αυτό θα του έδειχνε που τελειώνει ο τοίχος, 
δεν θα τον πληροφορούσε για τυχόν ανοίγματα ή ασυνέχειες σε 
αυτόν. Έτσι δεν θα έπαιρνε πληροφορίες για το εάν υπάρχει κάποιο 
άνοιγμα ή πόρτα καθώς θα κινούταν παράλληλα με τον τοίχο διότι η 
ανάδραση έρχεται μόνο όταν υπάρχει μετωπική σύγκρουση με 
αυτόν. Η λύση σε αυτό δόθηκε με την προσθήκη ενός συρτού ήχου, 
ο οποίος έρχεται από τα αριστερά του χρήστη (εάν ο τοίχος 
βρίσκεται αριστερά του) ή από τα δεξιά (εάν ο τοίχος βρίσκεται δεξιά 
του). Έτσι ο παίκτης μπορεί να τοποθετηθεί και να αρχίσει να 
προχωράει παράλληλα με έναν τοίχο – όσο ακούγεται ο συρτός ήχος 
σημαίνει πως ο τοίχος δεν διακόπτεται (Η τεχνική αυτή 
χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία από τον [Andersen,2002]). Για τις 
πόρτες χρησιμοποιείται η ίδια τεχνική μόνο που ο ήχος που δίνουν 
είναι συρτός και ταυτόχρονα προερχόμενος από ξύλο.

Ο συρτός ήχος θα μπορούσε να παρομοιάζει τον πραγματικό ήχο που 
παράγει το χέρι ενός εκπαιδευόμενου σερνάμενο πάνω σε έναν τοίχο 
καθώς αυτός προχωράει.
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5.3.4.2Το πλήκτρο πληροφορίας

Η αλληλεπίδραση με την εφαρμογή γίνεται μέσω δύο κυρίως 
πλήκτρων: του πλήκτρου πληροφορίας και του πλήκτρου δράσης.

Το πλήκτρο πληροφορίας έχει την γενικότερη χρήση να δίνει 
περαιτέρω πληροφορίες για το στοιχείο το οποίο είναι επιλεγμένο. Η 
χρήση του αυτή παραμένει ίδια μέσα στο παιχνίδι, στα μενού, στο 
inventory κλπ. Σε κατάσταση παιχνιδιού, ο σκοπός του πλήκτρου 
πληροφορίας είναι να δώσει πληροφορίες για το έπιπλο το οποίο 
είναι ακριβώς μπροστά από τον ήρωα.

Για να λειτουργήσει το πλήκτρο πληροφορίας θα πρέπει να ισχύουν 
δύο προϋποθέσεις: ο ήρωας θα πρέπει να έχει επαφή με κάποιο 
έπιπλο, δηλαδή να βρίσκονται σε ακριβώς διπλανά κελιά του χώρου 
και ο ήρωας θα πρέπει να κοιτάει προς την κατεύθυνση που 
βρίσκεται το έπιπλο. Αν ένα αντικείμενο καταλαμβάνει περισσότερα 
από ένα κελιά, τότε αρκεί ο ήρωας να κοιτάει με το εμπρός μέρος 
του σώματος οποιοδήποτε από αυτά – η πληροφορία που θα πάρει 
είναι η ίδια. Επίσης, σε περίπτωση που το κουτάκι που είναι ακριβώς 
μπροστά του είναι κενό δίνεται πάντα η ίδια ανάδραση, η οποία 
έρχεται με την φωνή του ήρωα: « δεν υπάρχει κάτι μπροστά μου».

Εικόνα 41: προυποθέσεις χρήσης του πλήκτρου πληροφορίας ή δράσης

Μια αναμενόμενη σειρά ενεργειών είναι η ακόλουθη: ο παίκτης 
κινείται στον χώρο μέχρι να υπάρξει κρούση με κάποιο εμπόδιο, 
όπου και υπάρχει ανάδραση. Έτσι γίνεται γνωστό ότι υπάρχει κάποιο 
έπιπλο μπροστά. Κατευθείαν και χωρίς να μετακινηθεί καθόλου ή να 
αλλάξει την κατεύθυνσή του ο παίκτης πατάει το πλήκτρο 
πληροφορίας για να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες για την φύση 
του εμποδίου.

Σημαντικό είναι ότι για να λειτουργήσει η εντολή μετά από κρούση 
δεν πρέπει να αλλάξει καθόλου η θέση του ήρωα ή η κατεύθυνση, 
καθώς η κρούση υποδηλώνει πως κάτι βρίσκεται ακριβώς μπροστά.

Παράδειγμα

Ο ήρωας περπατάει μέσα σε ένα δωμάτιο ώσπου πέφτει πάνω σε 
κάτι. Η ανάδραση που παίρνει είναι ένας ήχος ξύλου και η φωνή του 
ήρωα «γραφείο». Αμέσως ο παίκτης πατάει το πλήκτρο 
πληροφορίας. Η ανάδραση έρχεται με την φωνή του ήρωα «είναι ένα 
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αρκετά μεγάλο γραφείο. Επάνω βρίσκονται ένα μελανοδοχείο, δύο 
βιβλία και ένας χαρτοκόπτης»

Το πλήκτρο πληροφορίας προέρχεται από τον χώρο των παιχνιδιών 
περιπέτειας και ουσιαστικά αντικαθιστά την εντολή της εξέτασης 
(Look at), η οποία υπάρχει με την μία ή την άλλη μορφή σε όλα τα 
παιχνίδια αυτού του είδους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η 
συγκεκριμένη εντολή είναι η πιο χρήσιμη και συχνά 
χρησιμοποιούμενη, καθώς προσδίδει ιδιαίτερες πληροφορίες για τα 
επιλέξιμα αντικείμενα που βρίσκονται στην οθόνη και αποτελεί μέρος 
της επίλυσης των γρίφων.

Στην εκπαιδευτική εφαρμογή για τυφλούς προσομοιάζει το 
ψηλάφισμα ενός επίπλου με τα χέρια από τους τυφλούς, το οποίο 
αποτελεί το φυσικό επακόλουθο της ανακάλυψης κάποιου 
καινούργιου επίπλου. Μόλις κάποιο εμπόδιο βρεθεί, τότε το επόμενο 
βήμα είναι να ψηλαφηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνουν γνωστές οι 
διαστάσεις του, το σχήμα του, καθώς και τα επιπλέον 
μικροαντικείμενα τα οποία αυτό μπορεί να έχει. Αυτός είναι και ο 
λόγος που για να λειτουργήσει η συγκεκριμένη εντολή απαιτεί πλήρη 
επαφή με το αντικείμενο (να βρίσκεται στο ακριβώς μπροστινό 
κουτάκι, εκεί δηλαδή που κοιτάει ο ήρωας), καθώς έτσι 
προσομοιάζονται καλύτερα οι πραγματικές συνθήκες.

Η αξία του πλήκτρου πληροφορίας στην αλληλεπίδραση με τον χώρο 
και την επίλυση των δραστηριοτήτων του παιχνιδιού είναι ιδιαίτερα 
σημαντική. Καταρχάς δίνει μια πληρέστερη εικόνα από το απλό 
αναφώνημα της κρούσης. Δεν προσδιορίζει τις ακριβείς διαστάσεις 
του αντικειμένου με όρους του παιχνιδιού (το πόσα κελιά 
καταλαμβάνει δηλαδή), μιας και αυτό είναι μέρος της εκπαίδευσης. 
Κάνει όμως γνωστά τα χαρακτηριστικά του, τις πιθανές χρήσεις του, 
τις σκέψεις του ήρωα για αυτό όπως επίσης και ποια ακόμη μικρά 
πράγματα υπάρχουν επάνω ή μέσα σε αυτό (εάν υπάρχουν), τα 
οποία και μπορεί να συλλεχθούν, να χρησιμοποιηθούν κλπ. 
Γνωστοποιεί επίσης οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να είναι 
χρήσιμο για τον παίκτη ώστε να χρησιμοποιηθεί το έπιπλο αυτό 
κατάλληλα (με τον ίδιο ακριβώς τρόπο λειτουργεί και η εντολή 
εξέτασης στα παιχνίδια περιπέτειας.)

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι σε εφαρμογές παρόμοιου είδους για 
τυφλούς, η ενέργεια της πληροφορίας/εξέτασης αποβαίνει πολύ πιο 
χρήσιμη αλλά και περίπλοκη σχεδιαστικά από ότι στα παιχνίδια 
περιπέτειας. Ο λόγος είναι ότι στα τελευταία τα αντικείμενα και 
γενικά το περιβάλλον της οθόνης είναι ήδη γνωστό μέσω της 
γραφικής αναπαράστασης, και η ενέργεια αυτή χρησιμεύει στο να 
προσδώσει επιπλέον πληροφορίες οι οποίες είναι χρήσιμες μόνο για 
τους σκοπούς του παιχνιδιού. Τα έπιπλα και τα αντικείμενα του 
χώρου (καθώς και το σχήμα, το χρώμα, οι διαστάσεις τους κλπ) είναι 
εμφανή στον παίκτη. 
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Σε εφαρμογές για τυφλούς όμως, ο ρόλος της πληροφορίας είναι 
διπλός: από την μία εξυπηρετεί σκοπούς επίλυσης του παιχνιδιού και 
από την άλλη (και αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό) σκιαγραφεί 
ολόκληρο το έπιπλο (και κατ’ επέκταση και ολόκληρο το 
περιβάλλον), το οποίο δεν είναι εξαρχής γνωστό στον 
εκπαιδευόμενο.

5.3.4.3Το πλήκτρο δράσης   

Το πλήκτρο δράσης ή ενέργειας είναι το σημαντικότερο πλήκτρο της 
εφαρμογής. Χρησιμοποιείται για να γίνει οποιαδήποτε επιλογή, 
δράση ή αλληλεπίδραση. Η χρήση του διαφέρει ανάλογα με την 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο παίκτης (παιχνίδι – inventory 
-μενού).

Για να λειτουργήσει το πλήκτρο δράσης θα πρέπει το κουτάκι στο 
οποίο ακουμπάει και κοιτάει ο ήρωας να μην είναι κενό αλλά 
κατειλημμένο από κάποιο έπιπλο. Όπως και με το πλήκτρο 
πληροφορίας, αν ένα έπιπλο καταλαμβάνει περισσότερα από ένα 
κελιά, τότε αρκεί ο ήρωας να κοιτάει με το εμπρός μέρος του 
σώματος οποιοδήποτε από αυτά – η ενέργεια που θα συμβεί θα είναι 
η ίδια.

Το πλήκτρο δράσης έρχεται και αυτό από τον χώρο των κλασσικών 
παιχνιδιών περιπέτειας και είναι ο τρόπος για να υπάρξει 
αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Στα παλαιότερα των παιχνιδιών 
αυτών, υπήρχαν ξεχωριστά πλήκτρα για κάθε ενέργεια που 
μπορούσε να κάνει ο χρήστης. Οι συνηθέστερες εξ’ αυτών είναι το 
να πάρει μαζί του κάποιο αντικείμενο, να το χρησιμοποιήσει, η 
μετακίνηση, το σπρώξιμο, το τράβηγμα, το άνοιγμα, το κλείσιμο, και 
η συνομιλία (η οποία χρησιμοποιούνταν μόνο σε χαρακτήρες). 

Κάθε ένα από τα αντικείμενα του περιβάλλοντος χώρου αντιδρούσε 
μόνο στην κατάλληλη εντολή. Αργότερα τα παιχνίδια περιπέτειας 
άρχισαν να υιοθετούν ένα πιο απλό σύστημα διεπαφής με τον 
χρήστη που αποτελούνταν από τρεις μόλις εντολές (τις 
βασικότερες): πληροφορία, ομιλία και δράση (look at, action, talk) 
με την τελευταία να περικλείει όλες εκείνες τις ενέργειες που 
επιτρέπουν στον χρήστη να αλληλεπιδράσει δυναμικά με το παιχνίδι. 
Το αποτέλεσμα της ενέργειας γίνεται αυτόματα από το παιχνίδι. Εάν 
για παράδειγμα ένα αντικείμενο χρειάζεται στον ήρωα να το πάρει 
μαζί του, με το πάτημα του πλήκτρου δράσης θα το έπαιρνε - εάν 
κάποιο άλλο ήταν μετακινήσιμο, με το ίδιο πλήκτρο θα 
μετακινούνταν κοκ.

Υπάρχουν διαφόρων ειδών ενέργειες που μπορούν να συμβούν πάνω 
σε ένα έπιπλο, και εξαρτώνται από το είδος του. Ακολουθεί 
συνοπτική λίστα των ενεργειών που μπορεί να έχει το πλήκτρο 
δράσης επάνω σε κάποιο έπιπλο:
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1. καμία ενέργεια

2. απόκτηση κάποιου αντικειμένου από το έπιπλο

3. χρήση του επίπλου (ή κάποιου αντικειμένου επάνω στο έπιπλο, 
χωρίς όμως να το πάρει μαζί του ο ήρωας)

4. μετακίνηση του επίπλου

5. άνοιγμα/κλείσιμο του επίπλου

6. ομιλία

όλες οι προαναφερθείσες ενέργειες ακολουθούνται από τα 
αντίστοιχα ηχητικά αποσπάσματα που δηλώνουν τι συνέβη. Οι 
ενέργειες αναλύονται διεξοδικότερα στην συνέχεια.

1. καμία ενέργεια

Με τον όρο «καμιά ενέργεια» δηλώνονται πράξεις οι οποίες δίνουν 
την εντύπωση από τα ηχητικά αποσπάσματα που τις ακολουθούν ότι 
εκτελούνται ενέργειες, αλλά πρακτικά δεν συμβαίνει κάτι που να 
αλλάζει την τρέχουσα κατάσταση του παιχνιδιού (συλλογή 
αντικειμένου από τον χρήστη, χρήση κάποιου αντικειμένου, 
μετακίνηση του επίπλου, άνοιγμα του επίπλου, επίλυση κάποιου 
γρίφου κλπ). Η ψευδαίσθηση που δημιουργείται από το ηχητικό 
απόσπασμα ότι κάτι συμβαίνει είναι απαραίτητη καθώς προσθέτει 
στην ατμόσφαιρα του παιχνιδιού με πληροφορίες, χιουμοριστικές 
καταστάσεις κλπ. Όλα τα έπιπλα ή αντικείμενα έχουν κάποια 
απόκριση στο πλήκτρο δράσης.

Στα κλασσικά παιχνίδια περιπέτειας, η βασική απόκριση του 
χαρακτήρα σε κάποια ενέργεια η οποία δεν μπορούσε να συμβεί θα 
ήταν «δεν μπορώ να το κάνω αυτό». Η συγκεκριμένη απάντηση δεν 
συνεισφέρει στο να διατηρηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον του χρήστη, 
ειδικά σε μια εφαρμογή όπου η μόνη ανάδραση είναι η ηχητική (στην 
οποία θα υπάρξουν προφανώς και μεγάλα διαστήματα παύσεων).

Παράδειγμα χρήσης: Συναντιέται κάποιο αντικείμενο, όπου με την 
κρούση ακούγεται ένας ήχος από ξύλο και η φωνή του ήρωα 
«πάγκος κουζίνας». Έπειτα πατιέται το πλήκτρο πληροφορίας, και η 
ανάδραση είναι «πρόκειται για την κουζίνα του σπιτιού μας. Επάνω 
υπάρχει μία κατσαρόλα στην οποία βράζει κάτι ο οποίο μυρίζει πολύ 
νόστιμα». Εάν πατηθεί το πλήκτρο ενέργειας, ακούγεται το 
παρακάτω ηχητικό απόσπασμα:

«Χμμμ…για να δοκιμάσω τι έχει…(ήχοι από καπάκι κατσαρόλας που 
ανοίγει και ήχος κουτάλας που ανακατεύει κάτι). χμμμ.. καλό είναι! 
Ααααχ!!!!  (ήχοι από την κατσαρόλα που πέφτει κάτω). Να πάρει η 
ευχή! Τα έριξα όλα κάτω!»

Στο παραπάνω ηχητικό απόσπασμα διαφαίνονται κάποιες ενέργειες 
που υποτίθεται ότι λαμβάνουν χώρα (το άνοιγμα της κατσαρόλας, η 
δοκιμασία του φαγητού κλπ). Καμία όμως από αυτές δεν έχει 
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πραγματικό αντίκρισμα στο παιχνίδι, καθώς η κατάσταση του κόσμου 
δεν αλλάζει ουσιαστικά. Πρόκειται για μια σκηνή η οποία έχει σκοπό 
να προσφέρει ένα επιπλέον δρώμενο στο παιχνίδι και προτιμάται από 
την απόκριση «δεν μπορώ να κάνω κάτι με αυτό».

2. απόκτηση κάποιου αντικειμένου που βρίσκεται στο έπιπλο

Η ενέργεια αυτή είναι και η πιο χρήσιμη για τη λύση του παιχνιδιού. 
Όπως έχει προαναφερθεί, μέσα στο παιχνίδι υπάρχουν κάποια 
αντικείμενα που πρέπει να συλλέξει ο χρήστης για να τα 
χρησιμοποιήσει και να επιλύσει τους γρίφους του παιχνιδιού. Τα 
περισσότερα από αυτά αποκτώνται από τα έπιπλα πάνω στα οποία 
βρίσκονται. 

Εάν κάποιο έπιπλο δίνει κάποιο αντικείμενο, τότε αυτό που συμβαίνει 
είναι μια ενέργεια με δύο σκέλη:

i. Το αντικείμενο προστίθεται στο inventory του ήρωα

ii. Το συγκεκριμένο έπιπλο αλλάζει κατάσταση και δεν μπορεί να 
ξαναδώσει το αντικείμενο.

Στην περίπτωση που το πλήκτρο δράσης πατηθεί στο ίδιο έπιπλο 
δεύτερη φορά, τότε η απόκριση θα είναι ένα διαφορετικό ηχητικό 
απόσπασμα και στην ουσία δεν θα έχει συμβεί καμία ενέργεια. 
Επίσης, εάν αλλάξει η κατάσταση ενός επίπλου επηρεάζεται και το 
πλήκτρο πληροφορίας το οποίο επίσης θα δώσει μια διαφορετική 
απάντηση.

Παράδειγμα χρήσης: Ο ήρωας περπατάει μέσα σε ένα δωμάτιο 
ώσπου πέφτει πάνω σε κάτι. Η ανάδραση που παίρνει είναι ένας ήχος 
ξύλου και η φωνή του ήρωα «γραφείο». Αμέσως ο παίκτης πατάει το 
πλήκτρο πληροφορίας. Η ανάδραση έρχεται με την φωνή του ήρωα 
«είναι ένα αρκετά μεγάλο γραφείο. Επάνω βρίσκονται ένα 
μελανοδοχείο, δύο βιβλία και ένας χαρτοκόπτης». Πατώντας το 
πλήκτρο δράσης, εκτελούνται οι παρακάτω ενέργειες: 

1. Ακούγεται το ηχητικό απόσπασμα «χμμμ…θα πάρω μαζί μου 
τον χαρτοκόπτη. Πιστεύω ότι θα μου φανεί χρήσιμος.»

2. Το αντικείμενο χαρτοκόπτης προστίθεται στο inventory του 
παίκτη

3. Το έπιπλο γραφείο του συγκεκριμένου δωματίου αλλάζει 
κατάσταση.

Εάν τώρα πατηθεί ξανά το πλήκτρο πληροφορίας στο γραφείο, η 
ανάδραση θα είναι το ηχητικό απόσπασμα:

«είναι ένα αρκετά μεγάλο γραφείο. Επάνω βρίσκονται ένα 
μελανοδοχείο και δύο βιβλία»

ενώ με το πλήκτρο δράσης η ανάδραση θα είναι: 

«δεν νομίζω ότι χρειάζομαι κάτι άλλο από το γραφείο»
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και δεν θα συμβεί καμία άλλη ενέργεια. Οι δύο αυτές αναδράσεις θα 
ακούγονται στο εξής. 

Το γ) εξαρτάται από το εάν το αντικείμενο που δίνει το έπιπλο είναι 
μοναδικό ή όχι. Στην περίπτωση που είναι μοναδικό, συμβαίνει αυτό 
που αναφέρεται παραπάνω: το έπιπλο αλλάζει κατάσταση και δεν 
μπορεί να δώσει το αντικείμενο πλέον, και αυτή η κατάσταση είναι 
μόνιμη. Υπάρχουν όμως και κάποια έπιπλα τα οποία δίνουν ένα 
αντικείμενο κάθε φορά που πατιέται το πλήκτρο ενέργειας επάνω σε 
αυτά. Στην περίπτωση αυτή, αν το αντικείμενο που δίνουν υπάρχει 
ήδη στο inventory του παίκτη δεν επαναπροστίθεται, ενώ αν δεν 
υπάρχει τότε μόνο δίνεται ξανά.

Ο λόγος που υπάρχουν τέτοια αντικείμενα που μπορούν να 
επανακτηθούν οποιαδήποτε στιγμή είναι ότι μπορεί να έχουν 
παραπάνω από μία χρήσεις, ή ότι μπορεί να χαθούν χωρίς να έχει 
εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο προορίζονται. 

3. Χρήση του επίπλου ή αντικειμένου

Η χρήση είναι μια ενέργεια που εκτελείται σε κάποιο έπιπλο ή 
αντικείμενο φτιαγμένο για κάποιον σκοπό (όχι απαραίτητα ορθόδοξο 
αλλά δημιουργημένο από τον παίκτη για κάποια χρήση). Είναι μια 
γενική κατηγορία που περιλαμβάνει όλες τις πιθανές χρήσεις που δεν 
υπάγονται στις κατηγορίες μετακίνηση ή άνοιγμα. Επίσης δεν πρέπει 
να αποκτάται κάποιο αντικείμενο από τον ήρωα.

Τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών στον κόσμο ποικίλουν 
ανάλογα με την φύση του αντικειμένου και της πράξης του ήρωα. 
Παραδείγματα χρήσης επίπλων και αντικειμένων είναι η χρήση της 
τηλεόρασης (η οποία μπαίνει σε λειτουργία), η χρήση ενός 
αυτοκινήτου, η χρήση ενός σχοινιού (για να ανέβουν οι ήρωες 
κάπου), η χρήση ενός κρεβατιού στο οποίο ο ήρωας κοιμάται κλπ.

Η χρήση κάποιου επίπλου δεν πρέπει να συγχέεται με την 
χρησιμοποίηση κάποιου αντικειμένου από τον χρήστη επάνω σε ένα 
έπιπλο, για την οποία γίνεται αναφορά παρακάτω. Η διαφορά τους 
είναι ότι για να χρησιμοποιηθεί ένα αντικείμενο σε ένα έπιπλο ή άλλο 
αντικείμενο πρέπει πρώτα να έχει αποκτηθεί από τον ήρωα, να 
τοποθετηθεί στο inventory και από εκεί να ανακτηθεί και να 
χρησιμοποιηθεί. Η χρήση επίπλων γίνεται απευθείας σε αυτά και δεν 
έχει σχέση με την απόκτηση αντικειμένων.

4. μετακίνηση του επίπλου 

Η ενέργεια αυτή οδηγεί στην αλλαγή της κατάστασης του 
περιβάλλοντος τοποθετώντας ένα έπιπλο σε άλλη θέση. Η 
μετακίνηση αυτή συμβαίνει ακριβώς επειδή είναι απαραίτητη για την 
επίλυση κάποιου γρίφου.

Υπάρχουν δύο εκδοχές για ένα μετακινήσιμο έπιπλο ή αντικείμενο. Η 
πρώτη είναι να αλλάξει η θέση του και αυτό να μεταφερθεί 
κατευθείαν στην τελική θέση. Αυτή η περίπτωση είναι πιο εύκολη 
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γιατί ο ασκούμενος μαθαίνει την τελική θέση του επίπλου. Ο 
νοητικός χάρτης που έχει δημιουργήσει ανακατασκευάζεται μία μόνο 
φορά. Εάν συμβεί αυτό, το έπιπλο αλλάζει κατάσταση και δεν μπορεί 
πλέον να μετακινηθεί, καθώς ο γρίφος έχει επιλυθεί. Η ανάδραση 
που συμβαίνει από αυτό το σημείο και πέρα είναι ένα διαφορετικό 
ηχητικό απόσπασμα, το οποίο κάνει γνωστή την αλλαγή της 
κατάστασης του αντικειμένου.

Παράδειγμα: Συναντιέται κάποιο αντικείμενο, όπου με την κρούση 
ακούγεται ένας ήχος από ξύλο και η φωνή του ήρωα «καρεκλάκι». 
Έπειτα πατιέται το πλήκτρο πληροφορίας, και η ανάδραση είναι 
«είναι ένα μικρό ξύλινο καρεκλάκι». Εάν πατηθεί το πλήκτρο 
δράσης, ακούγεται το εξής ηχητικό απόσπασμα: «Θα το μετακινήσω 
δίπλα στα ράφια. Έτσι θα μπορώ να τα φτάσω!» Το καρεκλάκι έχει 
αυτόματα μεταφερθεί στο σωστό σημείο (δίπλα στα ράφια δηλαδή), 
και ο ήρωας είναι πίσω του ακριβώς και κοιτάει προς αυτό. Εάν 
ξαναπατηθεί το πλήκτρο δράσης στο αντικείμενο, τότε ακούγεται το 
ηχητικό απόσπασμα «δεν χρειάζεται να το μετακινήσω πάλι! Είναι 
στην θέση που πρέπει!».

Εικόνα 42: περίπτωση απλής μετακίνησης επίπλου (πριν και μετά)

Η δεύτερη περίπτωση είναι να μετακινείται το αντικείμενο κατά μία 
θέση στο πλέγμα την φορά. Η διαδικασία αυτή γίνεται ως εξής: για 
να μετακινηθεί πρέπει ο ήρωας να κοιτάει το έπιπλο και να είναι 
ακριβώς δίπλα σε αυτό. Τότε με το πάτημα του πλήκτρου ενέργειας, 
το αντικείμενο θα μεταφερθεί κατά ένα κουτάκι προς την 
κατεύθυνση που κοιτάει ο ήρωας, και ταυτόχρονα θα μετακινηθεί και 
αυτός κατά ένα κουτάκι προς την ίδια μεριά. Η περίπτωση αυτή είναι 
πιο δύσκολη, καθώς ο ασκούμενος πρέπει να έχει συνέχεια στο 
μυαλό του την προηγούμενη θέση του αντικειμένου, την παρούσα 
θέση, την μελλοντική (προς τα εκεί που πρέπει δηλαδή να το πάει), 
καθώς και την τελική θέση που πρέπει να βρεθεί αυτό σύμφωνα με 
τις ανάγκες της επίλυσης του γρίφου. Εάν ο γρίφος λυθεί, το έπιπλο 
αλλάζει κατάσταση και ισχύει ότι και για την πρώτη περίπτωση.

Παράδειγμα: Συναντιέται κάποιο αντικείμενο, όπου με την κρούση 
ακούγεται ένας ήχος από γυαλί και η φωνή του ήρωα "καθρέφτης". 
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Έπειτα πατιέται το πλήκτρο πληροφορίας, και η ανάδραση είναι 
«πρόκειται για έναν παλιό καθρέφτη που στηρίζεται σε μια βάση με 
ροδάκια! Νομίζω ότι μπορώ να τον μετακινήσω». Εάν πατηθεί το 
πλήκτρο δράσης, ακούγεται ως ανάδραση ένας ήχος μετακίνησης 
αντικειμένου. Ο καθρέφτης μεταφέρεται κατά μία θέση στο πλέγμα 
προς την κατεύθυνση που κοιτάει ο ήρωας, και αυτός καταλαμβάνει 
την θέση που είχε ακριβώς πριν ο καθρέφτης. Η διαδικασία αυτή 
επαναλαμβάνεται κάθε φορά που πατιέται το πλήκτρο δράσης και ο 
ήρωας είναι δίπλα και κοιτάει προς τον καθρέφτη, έως ότου αυτός 
τοποθετηθεί σε μία από τις κατάλληλες θέσεις για να λυθεί ο γρίφος 
(οι σωστές θέσεις μπορεί να είναι από μία μέχρι ένα σύνολο θέσεων. 
Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των πιθανών λύσεων τόσο 
αυξάνεται η δυσκολία του γρίφου). Εάν πατηθεί ξανά το πλήκτρο 
πληροφορίας στο αντικείμενο, τότε ακούγεται το ηχητικό απόσπασμα 
«πρόκειται για έναν παλιό καθρέφτη που στηρίζεται σε μια βάση με 
ροδάκια». Επίσης αν χρησιμοποιηθεί το πλήκτρο δράσης, η ηχητική 
ανάδραση είναι «δεν χρειάζεται να τον μετακινήσω άλλο. Βρίσκεται 
στην θέση που πρέπει».

1 2 3 4 5

Μετακίνηση αντικειμένου

πριν

μετά

Εικόνα 43: περίπτωση μετακίνησης επίπλου κατά ένα κουτάκι τη φορά

4. άνοιγμα/κλείσιμο του επίπλου

Υπάρχουν κάποια αντικείμενα ή έπιπλα (όπως ντουλάπα, ψυγείο) τα 
οποία μπορούν να ανοιχτούν. Αυτό μπορεί να παίρνει μορφή με το 
άνοιγμα κάποιας θύρας του επίπλου (πχ άνοιγμα της ντουλάπας) ή 
κάποιου άλλου σημείου του το οποίο να ανοίγει (ένα καπάκι κλπ). Τα 
έπιπλα αυτά έχουν δύο καταστάσεις από στις οποίες μεταβαίνουν με 
το πλήκτρο δράσης. Αυτές είναι η κλειστή και ανοιχτή κατάσταση.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες αυτών των επίπλων και αντικειμένων. Τα 
πρώτα είναι αυτά που όταν μεταβούν στην κατάσταση "ανοιχτό" 
θεωρούνται πλέον διαφορετικά έπιπλα με άλλες ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν έπιπλα τα οποία 
μεταβαίνουν από την μια κατάσταση στην άλλη χωρίς να αλλάξουν 
ιδιότητες.

Ο τρόπος που λειτουργούν τα έπιπλα της πρώτης κατηγορίας είναι ο 
εξής: Εάν είναι κλειστά, με το πάτημα του πλήκτρου δράσης 
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μεταβαίνουν στην κατάσταση «ανοιχτό». Μόλις μεταβούν σε αυτή 
την κατάσταση, δεν αλλάζουν καθ όλη τη διάρκεια που ο ήρωας 
παραμένει στο δωμάτιο. Εάν ξαναπατηθεί σε αυτά (ανοιχτά πλέον) 
το πλήκτρο δράσης, τότε ενεργείται η διαδικασία που προβλέπεται 
για αυτά ως ανοιχτά έπιπλα (καμία ενεργεία, να δώσουν κάποιο 
αντικείμενο κλπ). Δεν υπάρχει μετάβαση στην κατάσταση «κλειστό» 
όσο ο παίκτης κινείται στο δωμάτιο.

Παράδειγμα: ο ήρωας συναντάει το έπιπλο "ψυγείο" το οποίο είναι 
κλειστό. Το πλήκτρο πληροφορίας δίνει την ανάδραση «είναι το 
ψυγείο της κουζίνας». Στο πάτημα του πλήκτρου δράσης ο ήρωας 
ανοίγει το ψυγείο (που μεταβαίνει στην κατάσταση «ανοιχτό») και 
στην ουσία πρόκειται για διαφορετικό έπιπλο και παίρνει την 
ανάδραση «το άνοιξα!». Εάν πατηθεί τώρα το πλήκτρο πληροφορίας 
στο ανοιχτό πλέον ψυγείο, η ανάδραση θα είναι «έχει μέσα 
διαφόρων ειδών φαγητά!». Ενώ με το πλήκτρο δράσης ο ήρωας θα 
αποκτήσει το αντικείμενο τυρί και θα ακουστεί το ηχητικό 
απόσπασμα  «θα πάρω ένα κομμάτι τυρί! Μπορεί να μου φανεί 
χρήσιμο». 

Για όση ώρα ο ήρωας δεν αλλάζει δωμάτιο, οι αναδράσεις του 
αντικειμένου στο πλήκτρο πληροφορίας και στο πλήκτρο δράσης θα 
είναι οι ίδιες. Εάν αλλάξει δωμάτιο και εισέλθει πάλι στην κουζίνα 
(όπου βρίσκεται το ψυγείο), τότε θα συναντήσει το κλειστό ψυγείο. 
Το πλήκτρο δράσης θα φέρει το ανοιχτό κοκ. Μόλις το δωμάτιο 
αλλάξει τα έπιπλα αυτά κλείνουν αυτόματα, ούτως ώστε όταν 
επισκεφτεί ξανά ο ήρωας το δωμάτιο είναι κλειστά.

Στην δεύτερη κατηγορία  ανήκουν αντικείμενα που ναι μεν ανοίγουν 
και κλείνουν, αλλά δεν αλλάζουν τα χαρακτηριστικά τους. Απλά 
μεταβαίνουν από την κατάσταση «κλειστό» στην κατάσταση 
«ανοιχτό» και αντίστροφα. Ο τρόπος λειτουργίας τους είναι ο εξής: 
Το αντικείμενο είναι σε μία από τις καταστάσεις και με το πάτημα του 
πλήκτρου δράσης μεταβαίνει στην αντίθετη.

Παράδειγμα: Σε κάποιον τοίχο ανακαλύπτεται ένα παράθυρο. Το 
πλήκτρο πληροφορίας δίνει την ανάδραση «είναι το παράθυρο της 
σοφίτας. Είναι κλειστό αυτή τη στιγμή». Με το πλήκτρο δράσης ο 
ήρωας ανοίγει το παράθυρο, η ανάδραση είναι «το άνοιξα!» και το 
αντικείμενο παράθυρο μεταβαίνει στην κατάσταση ανοιχτό. Εάν 
πατηθεί τώρα το πλήκτρο πληροφορίας, η ανάδραση είναι «βλέπω 
από εδώ πέρα ένα σπίτι δίπλα στην είσοδο του δάσους!» (το οποίο 
είναι βοήθημα για να προχωρήσει η το παιχνίδι). Εάν το πλήκτρο 
δράσης πατηθεί τώρα ο ήρωας κλείνει το παράθυρο. Η ενέργεια αυτή 
αντικαθιστά τις εντολές άνοιγμα (open) και κλείσιμο (close) των 
παιχνιδιών περιπέτειας.

5. Ομιλία

Η ομιλία είναι η ενέργεια που λαμβάνει χώρα εάν το στοιχείο με το 
οποίο αλληλεπιδρά ο ήρωας είναι ένας χαρακτήρας. Σε αυτή την 
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περίπτωση το παιχνίδι οδηγείται στην κατάσταση μενού ομιλίας.

Στα κλασσικά παιχνίδια περιπέτειας οι διάλογοι αποτελούνται από 
επιλογές-ερωτήσεις του ήρωα, οι οποίες οδηγούν σε απόκριση και 
από εκεί σε άλλες επιλογές κλπ. Κάθε θέμα διαλόγου οδηγεί σε 
περαιτέρω θέματα μέχρι αυτά να φτάσουν σε ένα τέλμα. Οι διάλογοι 
καθορίζονται συνήθως από τις επιλογές του χρήστη. Ουσιαστικά η 
ομιλία είναι ένα δέντρο το οποίο παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα 
(Huber et al, 2006).

Ρίζα 
Αρχικός διάλογος

Θέμα 1

Υποθέμα 1.1 Υποθέμα 1.2

Θέμα 2

Υποθέμα 2.1
Τελικός κόμβοςΥποθέμα 1.1.1

Τελικός κόμβος

Εικόνα 44: Δέντρο διαλόγων

Κάθε επιλογή οδηγεί σε επόμενες επιλογές μέχρι να φταστεί ένα 
τέλμα. Σε αυτήν την περίπτωση συνήθως το θέμα έχει εξαντληθεί και 
το παιχνίδι γυρίζει στο ακριβώς προηγούμενο μενού το οποίο έχει 
διαθέσιμες επιλογές. 

Οι διάλογοι μπορεί να αποτελούν κομμάτι της επίλυσης γρίφων. Σε 
αυτήν την περίπτωση μόλις ειπωθεί η πρόταση (είτε από τον ήρωα 
είτε από τον συνομιλητή) που πυροδοτεί το γεγονός επίλυσης τότε 
λαμβάνεται μια ανάδραση ότι αυτό συνέβη.

Το πλήκτρο δράσης έχει και μια ακόμη χρήση στο περιβάλλον του 
παιχνιδιού, αλλά για να περιγραφεί αυτή πρέπει πρώτα να 
παρουσιαστεί η έννοια του inventory.

5.3.5Το inventory

Το inventory είναι μια κεντρική έννοια των παιχνιδιών περιπέτειας. 
Είναι το μέρος όπου ο ήρωας αποθηκεύει τα αντικείμενα που μαζεύει 
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από τον γύρω κόσμο, τα εξετάζει, τα συνδυάζει καθώς και τα βγάζει 
για να τα χρησιμοποιήσει [W11].

Το inventory μπορεί να έχει πραγματική υπόσταση στον κόσμο του 
παιχνιδιού (πχ. μία τσάντα, ένα σακίδιο ή απλά οι τσέπες του ήρωα) 
ή να είναι υλοποιημένο ως αφαιρετική έννοια με την μορφή ενός 
μενού, χωρίς φυσική υπόσταση στο παιχνίδι.

Στο παιχνίδι που αναπτύχθηκε το inventory υπάρχει υπό την μορφή 
ενός σακιδίου, στο οποίο η Άρτεμις αποθηκεύει τα αντικείμενα που 
συλλέγει μέσα στο παιχνίδι. Η προσομοίωση αυτή επιλέχθηκε γιατί 
είναι πιο ρεαλιστική και έχει σκοπό να  βοηθήσει τα παιδιά να 
καταλάβουν την έννοια και την χρήση του inventory γρήγορα και 
απλά. Η υλοποίησή του έγινε με μία κυκλική λίστα από τα 
αντικείμενα τα οποία έχει μαζί του ο χρήστης. Μπορεί να 
προσπελαστεί είτε από το μενού είτε με ένα πλήκτρο συντόμευσης 
(shortcut).

Μόλις πατηθεί το πλήκτρο που οδηγεί στο inventory, εμφανίζεται 
στην λίστα και επιλέγεται το πρώτο από τα αντικείμενά της. 
Ταυτόχρονα ακούγεται το όνομα του αντικειμένου. Εάν πατηθεί το 
πλήκτρο κάτω ή πάνω, τότε υπάρχει μετακίνηση προς το επόμενο ή 
το προηγούμενο αντίστοιχα αντικείμενο. Η μετακίνηση αυτή 
συνοδεύεται από τον ήχο του ονόματος του αντικειμένου, και κάθε 
φορά αυτό που ακούγεται είναι και το επιλεγμένο (highlighted).

Όταν ένα αντικείμενο σε μια κυκλική ηχητική λίστα είναι επιλεγμένο, 
τότε ότι πλήκτρο πατηθεί και ότι ενέργεια και να γίνει αφορά αυτό 
[Rober, masuch, 2004]. Δύναται να γίνουν δύο ενέργειες: με το 
πλήκτρο πληροφορίας και το πλήκτρο δράσης.

Πλήκτρο πληροφορίας: Εάν πατηθεί το πλήκτρο πληροφορίας ενώ 
υπάρχει επιλεγμένο κάποιο αντικείμενο, τότε θα ακουστεί μια 
περιγραφή του αντικειμένου αυτού. Η περιγραφή αυτή έχει σκοπό να 
δώσει περαιτέρω πληροφορίες αλλά και να αποκαλύψει καινούργια 
στοιχεία. Πρόκειται συμβολικά για μια λεπτομερή εξέταση του 
αντικειμένου από τον ήρωα.

Παράδειγμα: Στην κατάσταση του inventory επιλέγεται το 
αντικείμενο «παντόφλες». Πατιέται το πλήκτρο πληροφορίας και 
ακούγεται το ηχητικό απόσπασμα «είναι οι γούνινες παντόφλες της 
μαμάς. Η μαμά τις φοράει όταν δεν θέλει να κάνει θόρυβο».

Πλήκτρο δράσης: Η ενέργεια που γίνεται όταν πατηθεί το πλήκτρο 
δράσης είναι πιο περίπλοκη. Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη 
ενότητα, ο σκοπός των περισσότερων αντικειμένων είναι να 
χρησιμοποιηθούν σε κάποιο άλλο ώστε να επιλυθούν οι εκάστοτε 
γρίφοι. Αυτό στην εφαρμογή σημαίνει ότι κάποια αντικείμενα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένα έπιπλα ή άλλα αντικείμενα ή 
χαρακτήρες ώστε να υπάρξει η επίλυση των γρίφων. Στα κλασσικά 
παιχνίδια περιπέτειας αυτό γίνεται με γραφική διεπαφή, με τον 
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χρήστη συνήθως να επιλέγει το αντικείμενο κατευθείαν από το 
inventory και έπειτα να τοποθετεί τον κέρσορα (που συνήθως 
παίρνει την μορφή του επιλεγμένου αντικειμένου) πάνω σε κάποιο 
άλλο έπιπλο ή αντικείμενο της οθόνης ώστε να εξακριβωθεί αν 
χρησιμοποιείται εκεί και αν ο συνδυασμός τους παράγει κάποια λύση. 
Αυτό είναι αδύνατο να συμβεί στην εφαρμογή λόγω του μη-
γραφικού χαρακτήρα της διεπαφής.

Όταν στο inventory, σε κάποιο επιλεγμένο αντικείμενο πατηθεί το 
πλήκτρο δράσης, τότε υπάρχει αυτόματη μεταφορά πίσω στο 
παιχνίδι (κατάσταση παιχνιδιού). Το επιλεχθέν αντικείμενο βρίσκεται 
τώρα στα χέρια του ήρωα (η μεταφορά είναι ότι περπατάει 
κρατώντας το). Τώρα ο ήρωας μπορεί να κινηθεί κανονικά, και η 
ανάδραση της κρούσης με κάποιο έπιπλο ή το πλήκτρο πληροφορίας 
λειτουργούν κανονικά. Το πλήκτρο δράσης όμως έχει ως αποτέλεσμα 
την χρησιμοποίηση του αντικειμένου που κρατάει στα χέρια του ο 
ήρωας επάνω στο έπιπλο το οποίο βρίσκεται ακριβώς μπροστά του. 

Εάν γίνει μια προσπάθεια χρησιμοποίησης και αποτύχει, το 
αντικείμενο δεν χάνεται από τα χέρια του ήρωα. Αντιθέτως μένει εκεί 
για όσο χρόνο επιθυμεί ο χρήστης. Έτσι μπορούν να δοκιμαστούν 
όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί του αντικειμένου με τα υπόλοιπα έπιπλα 
του δωματίου (με την προϋπόθεση ο ήρωας να τα ακουμπάει και να 
κοιτάει προς την κατεύθυνσή τους.)

Εάν το αντικείμενο χρησιμοποιηθεί στο σωστό έπιπλο ή χαρακτήρα, 
τότε συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν από την σωστή αυτή 
ενέργεια. Αν δεν είναι το σωστό έπιπλο ή χαρακτήρας, απλά 
ακούγεται μια ηχητική ανάδραση που δείχνει ακριβώς αυτό.

Για να τοποθετηθεί το αντικείμενο πίσω στο inventory (εάν αποβούν 
δηλαδή άκαρπες όλες οι προσπάθειες και ο χρήστης αποφασίσει πως 
θα ξαναδοκιμάσει με το συγκεκριμένο αντικείμενο αργότερα), αρκεί 
να πατηθεί το πλήκτρο που οδηγεί στο inventory μια φορά. Αυτή η 
ενέργεια τοποθετεί τα αντικείμενο που βρίσκεται στα χέρια του ήρωα 
πίσω στην θέση του.

Παράδειγμα: σε ένα δωμάτιο υπάρχουν τρία έπιπλα: μια 
παπουτσοθήκη, ένα κρεβάτι και ένα κομοδίνο. Ο παίκτης έχει 
αποκομίσει το αντικείμενο κλειδί, του οποίου η χρήση είναι στο 
έπιπλο παπουτσοθήκη. Ο παίκτης πατάει το πλήκτρο που τον οδηγεί 
στο inventory, και ακούγεται ο ήχος  «κλειδί» (μια και μόνο αυτό το 
αντικείμενο υπάρχει αυτή τη στιγμή.) Το αντικείμενο κλειδί είναι 
τώρα επιλεγμένο. Στο πάτημα του πλήκτρου πληροφορίας, 
ακούγεται το ηχητικό απόσπασμα «είναι το κλειδί για την 
παπουτσοθήκη της μαμάς». Έπειτα πατιέται το πλήκτρο δράσης, και 
ακούγεται η ανάδραση «έβγαλα το κλειδί από το σακίδιο». 
Ταυτόχρονα υπάρχει επιστροφή σε κατάσταση παιχνιδιού. Ο παίκτης 
βρίσκει το αντικείμενο καρέκλα και με κατεύθυνση προς αυτό πατάει 
το πλήκτρο δράσης (χρησιμοποιεί δηλαδή το αντικείμενο κλειδί 
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επάνω στο έπιπλο καρέκλα). Η απόκριση είναι «δεν μπορώ να 
χρησιμοποιήσω το κλειδί εδώ!». Δοκιμάζει και στο έπιπλο κρεβάτι και 
η απόκριση είναι η ίδια. Όταν πατιέται το πλήκτρο δράσης μπροστά 
από την παπουτσοθήκη (για την οποία προοριζόταν το κλειδί) 
ακούγεται το ηχητικό απόσπασμα «(ήχος ξεκλειδώματος) ξεκλείδωσα 
την παπουτσοθήκη!» και συμβαίνουν τα πράγματα που ακολουθούν 
την σωστή χρησιμοποίηση του  αντικειμένου (σε αυτή την περίπτωση 
1. η διαγραφή του κλειδιού από το inventory του παίκτη 2. η 
μετάβαση της παπουτσοθήκης από "κλειστή" σε "ανοιχτή").

Οι ενέργειες που γίνονται έπειτα από την σωστή χρησιμοποίηση 
αντικειμένων δεν έχουν κάποια συγκεκριμένα και επαναλαμβανόμενα 
αποτελέσματα, αλλά διαφέρουν κατά περίπτωση. Κάποια αντικείμενα 
διαγράφονται από το inventory (αντικείμενα μιας χρήσεως) ενώ 
άλλα παραμένουν, για να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες 
περιπτώσεις. Συνηθισμένα επίσης συμβάντα είναι να αποκτήσει ο 
παίκτης κάποιο άλλο αντικείμενο, να μετακινηθεί ένα έπιπλο κλπ.

5.3.6Το μενού

Το κεντρικό μενού αποτελείται από πέντε στήλες, οι οποίες έχουν η 
καθεμία από έναν αριθμό στοιχείων. Τα στοιχεία που ανήκουν στην 
ίδια στήλη συνδέονται εννοιολογικά μεταξύ τους. Έτσι σχηματίζονται 
πέντε ομάδες ρυθμίσεων. Δεν υπάρχουν γενικές κατηγορίες και 
στοιχεία που οδηγούν σε άλλα στοιχεία-κάθε ένα από αυτά είναι και 
μία ρύθμιση. Το μενού εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 14: Το μενού

inventory  Επαναφορά 
στην αρχή 

   χάρτης Ρυθμίσεις – 
1η ρύθμιση

Αποθήκευση

Πόσα 
έπιπλα 
έχουν 
βρεθεί 

2η ρύθμιση

...

Ανάκτηση

Ν ρύθμιση έξοδος

Πρόκειται για ένα κυκλικό μενού, όπως έχει περιγραφεί από τους 
[Sánchez, Flores, 2004]. Όποιο στοιχείο επιλέγεται κάθε φορά είναι 
εξυψωμένο (highlighted), και ό,τι επιλογές γίνονται αφορούν αυτό. 
Ο χρήστης μπορεί να κινηθεί στο μενού το οποίο είναι μια κυκλική 
λίστα (δηλαδή μετά από το τελευταίο στοιχείο επανέρχεται το 
πρώτο). Στην εφαρμογή εκτός από την κάθετη διάσταση 
χρησιμοποιήθηκε και η οριζόντια, έτσι που σχηματίζονται πέντε 
κυκλικά μενού ενωμένα. Υπάρχει κίνηση μέσα σε αυτά στην κάθετη 
διάσταση και μεταφορά από το ένα στο άλλο στην οριζόντια.

Ο τρόπος κίνησης μέσα στο μενού έχει ως εξής: Όταν πατηθεί το 
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πλήκτρο που οδηγεί στο μενού, επιλέγεται το στοιχείο  inventory 
(χωρίς να εισαχθεί ο χρήστης μέσα σε αυτό), που είναι και το πρώτο 
στοιχείο. Με τα πλήκτρα δεξιά και αριστερά επιλέγεται κάθε φορά το 
πρώτο από την επόμενη ή προηγούμενη στήλη. Με τα πλήκτρα πάνω 
και κάτω επιλέγεται το προηγούμενο/επόμενο στοιχείο της στήλης 
μέσα στην στήλη όπου βρισκόμαστε.

Καθώς οι χρήστες κινούνται από στοιχείο σε στοιχείο μπορούν να 
ακούσουν που βρίσκονται, αλλά πρέπει να επιλέξουν συγκεκριμένα 
ένα στοιχείο (με το πλήκτρο δράσης) εάν επιθυμούν να 
αλληλεπιδράσουν με αυτό. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να 
αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της διεπαφής χωρίς να 
προκαλέσουν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια. Σχετικές έρευνες 
([Gaver, 1997], [Stevens, 1994]) έχουν δείξει ότι αυτός είναι ο 
ενδεδειγμένος τρόπος κίνησης μέσα σε μια ηχητική διεπαφή.  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι επιλογές που υπάρχουν στο μενού:

inventory: μεταφέρει τον χρήστη μέσα στο  inventory.

Επιλογή επαναφοράς στην αρχή του δωματίου: Με αυτή την 
επιλογή ο ήρωας επιστρέφει στην αρχή του δωματίου στο οποίο 
βρίσκεται και με κατεύθυνση αυτήν προς την οποία κοιτάει όταν 
εισέρχεται στο δωμάτιο. 

Στην προσπάθεια να εξερευνηθεί ένα δωμάτιο, να βρεθούν όλα τα 
έπιπλα ή αντικείμενα που έχει, να γίνει ένας νοητικός χάρτης του 
εσωτερικού χώρου κλπ., υπάρχει η πιθανότητα να υπάρξει 
αποπροσανατολισμός και απώλεια του ελέγχου της θέσης μέσα στον 
χώρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρήστης έχει την επιλογή να 
επιστρέφει ο ήρωας στην αρχή του δωματίου και από εκεί να 
δοκιμάζει εκ νέου τις δυνάμεις του στην εξερεύνηση του χώρου. Έχει 
παρατηρηθεί ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι χρήστες απλά 
προσκρούουν στον κοντινότερο τοίχο και προσπαθούν να 
προσανατολιστούν με βάση αυτόν [Drewes, Mynatt, Gandy, 2000]. 
Αντί αυτού, η επιλογή αυτή δίνει την δυνατότητα να κατανοηθεί 
καλύτερα το σημείο από το οποίο και έπειτα άρχισε ο 
αποπροσανατολισμός και η απώλεια της αίσθησης του χώρου και να 
επιλεχθούν νέες πιο σωστές κινήσεις και ενέργειες.

Επιλογή των πόσων επίπλων ή αντικειμένων έχουν 
ανακαλυφτεί κατά την εξερεύνηση του δωματίου: Η επιλογή 
αυτή ενημερώνει τον χρήστη για το ποσοστό των επίπλων και γενικά 
στοιχείων του δωματίου που έχουν ανακαλυφτεί. Λειτουργεί μόνο σε 
εσωτερικούς χώρους.
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Καθώς εξερευνάται ένα δωμάτιο, ο ασκούμενος δεν έχει γνώση του 
πόσα και ποια έπιπλα υπάρχουν μέσα σε αυτό. Για να υπάρξει 
πλήρης γνώση του δωματίου (χωρίς την οποία πολλές φορές δεν 
μπορεί να προχωρήσει το παιχνίδι και να επιλυθούν οι γρίφοι) πρέπει 
να έχουν ευρεθεί όλα τα έπιπλα και αντικείμενα που το 
στελεχώνουν. 

Πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποιος τρόπος ώστε ο εκπαιδευόμενος 
να μπορεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή εάν έχει ανακαλύψει όλα τα 
στοιχεία που υπάρχουν μέσα στον χώρο ή εάν του διαφεύγει κάτι. 

Η εντολή αυτή λειτουργεί ως εξής: Την πρώτη φορά που ο παίκτης 
εισέρχεται σε ένα δωμάτιο, εάν χρησιμοποιηθεί αυτή η εντολή θα 
δώσει την ηχητική ανάδραση «σε αυτό το δωμάτιο υπάρχουν πολλά 
πράγματα!». Μόλις ο ήρωας συγκρουστεί με κάποιο στοιχείο και 
μάθει τι είναι αυτό (ανακαλύψει δηλαδή το πρώτο έπιπλο, πχ. ένα 
τραπέζι), η εντολή θα έχει την ανάδραση «στο δωμάτιο υπάρχουν: 
ένα τραπέζι και άλλα έπιπλα ακόμη». Η φράση «και άλλα έπιπλα 
ακόμη» υποδεικνύει ότι δεν έχουν ευρεθεί όλα τα στοιχεία που 
υπάρχουν στο δωμάτιο. Εάν ανακαλυφτεί και κάποιο άλλο (πχ μια 
καρέκλα), η ανάδραση θα είναι «στο δωμάτιο υπάρχουν: ένα 
τραπέζι, μια καρέκλα και άλλα έπιπλα ακόμη». Όταν βρεθούν όλα τα 
έπιπλα, τότε η ανάδραση στην εντολή αυτή είναι «στο δωμάτιο 
υπάρχουν: ένα τραπέζι, μία καρέκλα…, και τίποτα άλλο».

Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η απόκριση αυτής της εντολή είναι μια 
δυναμικά μεταβαλλόμενη μεταβλητή, η οποία επιστρέφει το όνομα 
όσων επίπλων έχουν ανακαλυφτεί, συνοδευόμενο από την φράση 
«και άλλα έπιπλα ακόμη» που υποδηλώνει πως κάποια από αυτά 
είναι ακόμη στην αφάνεια. Όταν υπάρξει πλήρης εξερεύνηση του 
δωματίου, η ανάδραση συμπληρώνεται με την φράση «και τίποτα 
άλλο».

Όπως γίνεται αντιληπτό, η χρήση της εντολής αυτής είναι 
περιορισμένη. Μόλις ένα δωμάτιο χαρτογραφηθεί πλήρως, δεν 
υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιηθεί ξανά. 

Χάρτης: Με αυτή την επιλογή ενεργείται μεταφορά στο μενού του 
χάρτη του παιχνιδιού, από όπου μπορεί να επιλεγεί κατευθείαν μια 
πόλη και ο ήρωας να μεταφερθεί εκεί. Η επιλογή αυτή διευκολύνει 
την μετάβαση σε κάποια άλλη περιοχή χωρίς ο παίκτης να χρειάζεται 
να διανύει ολόκληρη την απόσταση έως την έξοδο κάθε πόλης (τον 
σταθμό). Οι μετακινήσεις μέσα σε μια πόλη δεν υποβοηθώνται και 
πρέπει να διανύονται κανονικά από τον ήρωα. Το τελευταίο είναι και 
μέρος της εκπαίδευσης (προσανατολισμός και κινητικότητα σε 
εξωτερικό χώρο).

Ο τρόπος λειτουργίας του είναι παρόμοιος με αυτόν κάθε στοιχείου 
του μενού. Όταν πατηθεί αυτή η επιλογή στο κεντρικό μενού, 
υπάρχει μεταφορά στο κυκλικό μενού του χάρτη, και ακούγεται η 
πρώτη επιλογή «πόλη της Άρτεμις», η οποία είναι και η επιλεγμένη. 
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Με τα πλήκτρα πάνω και κάτω υπάρχει μετάβαση στην προηγούμενη 
και επόμενη επιλογή του μενού αντίστοιχα, η οποία και επιλέγεται. 
Εάν πατηθεί το πλήκτρο πληροφορίας δίνεται μια συνοπτική 
περιγραφή της πόλης, ενώ με το πλήκτρο δράσης υπάρχει μετάβαση 
στην επιλεχθέντα πόλη και σε κατάσταση παιχνιδιού. Ο ήρωας 
τοποθετείται πάντα στην αρχή της πόλης όπου μεταβαίνει.

Στο παιχνίδι υπάρχουν τέσσερις διαθέσιμες περιοχές. Αυτές είναι το 
σπίτι της Άρτεμις, η πόλη που είναι κοντά στο σπίτι της Άρτεμις, η 
Συννεφούπολη (πόλη του Αρφρέδου Παπαφρίξ) και η Ασημένια 
Πολιτεία (πόλη του Βίκτορα βον Μπαμπαβάουερ).

Ρυθμίσεις: Το μενού αυτό έχει λίγο διαφορετική χρήση από τα 
υπόλοιπα. Μιας και περιέχει αρκετές επιλογές, χρησιμοποιούνται 
επίσης τα πλήκτρα αριστερά και δεξιά με τρόπο που περιγράφεται 
παρακάτω.

 Υπάρχουν δύο τύποι ρυθμίσεων. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν 
αυτοί που μεταβαίνουν μεταξύ δύο καταστάσεων (πχ. υπότιτλοι: 
ναι/όχι), ενώ η δεύτερη αποτελείται από αυτούς στους οποίους 
ρυθμίζεται η ένταση κάποιας ποιότητας, μέσω μιας δυναμικής 
συνάρτησης.

Η λειτουργία του μενού όσον αφορά την επιλογή είναι η ίδια. Από 
την στιγμή που επιλέγεται το πλήκτρο που οδηγεί στις ρυθμίσεις, 
ακούγεται το όνομα του πρώτου στοιχείου («Ήχος κρούσης») το 
οποίο και είναι επιλεγμένο. Με τα πλήκτρα πάνω και κάτω υπάρχει 
μετάβαση στο προηγούμενο και επόμενο στοιχείο αντίστοιχα (το 
οποίο και επιλέγεται), ενώ με το πλήκτρο πληροφορίας δίνονται 
επιπλέον πληροφορίες για την επιλεγμένη ρύθμιση. 

Η διαφορά με τις άλλες επιλογές του μενού είναι ότι όταν μια 
ρύθμιση επιλέγεται, εκτός από το όνομά της ακούγεται και η 
κατάστασή της (ναι/όχι αν είναι τύπου ναι/όχι, και η τιμή της αν 
παίρνει τιμή από κλίμακα.) 

Εάν η ρύθμιση είναι τύπου ναι/όχι, τότε με το πλήκτρο δράσης 
υπάρχει μετάβαση από την μια κατάσταση στην άλλη. Όπως 
προαναφέρθηκε, με την επιλογή μιας ρύθμισης ακούγεται και η 
κατάστασή της. Έτσι ο παίκτης γνωρίζει αν θέλει αυτή την 
κατάσταση ή θέλει να μεταβεί στην άλλη. Όταν γίνει η μετάβαση, 
ακούγεται ξανά το όνομα και η νέα κατάσταση ως ανάδραση.

Εάν η ρύθμιση είναι τύπου κλίμακας, τότε το πλήκτρο δράσης 
πατιέται μια φορά. Τώρα η μεταβλητή μπορεί να ρυθμιστεί με τα 
πλήκτρα δεξιά και αριστερά, τα οποία την αυξάνουν και την 
μειώνουν αντίστοιχα. Κάθε φορά υπάρχει ανάδραση με την νέα τιμή. 
Μόλις επιτευχθεί η επιδιωκόμενη τιμή, πρέπει να πατηθεί το πλήκτρο 
δράσης για να απενεργοποιηθεί η κατάσταση ρύθμισης της 
μεταβλητής. Οι επιλογές των ρυθμίσεων φαίνονται παρακάτω:

Ρυθμίσεις:
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• Ήχος κρούσης στην κρούση με έπιπλο (ναι/όχι)

• Φωνή στην κρούση με έπιπλο (ναι/όχι)

• Μουσική υπόκρουση (ναι/όχι)

• Ένταση ανάδρασης σε κρούση (κλίμακα)

• Ένταση διαλόγων (και ανάδρασης γενικότερα σε στέρεο) 
(κλίμακα)

• Ένταση μουσικής υπόκρουσης (κλίμακα)

• Ρυθμός ομιλίας (κλίμακα)

Οι παραπάνω είναι μια ομάδα βασικών ρυθμίσεων που επιλέχθηκαν. 
Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και άλλες, που θα είχαν σχέση 
με την ένταση ή τον ρυθμό διάφορων ποιοτήτων του ήχου που 
χρησιμοποιείται στην εφαρμογή.

Παράδειγμα χρήσης: ο χρήστης εισέρχεται στο μενού "ρυθμίσεις" 
με σκοπό να κλείσει την μουσική υπόκρουση και να αυξήσει την 
ένταση ανάδρασης σε κρούση. Ακούγεται η ανάδραση «ήχος 
κρούσης, ναι». Πατώντας το πλήκτρο κάτω, ακούγεται «Φωνή στην 
κρούση με έπιπλο, ναι». Μία ακόμη φορά προς τα κάτω και 
ακούγεται «Μουσική υπόκρουση, ναι». Μια και πρόκειται για επιλογή 
τύπου ναι/όχι, ο χρήστης αλλάζει την ρύθμιση με το πλήκτρο 
δράσης. Η ανάδραση που έχει είναι: «Μουσική υπόκρουση, όχι». 
Συνεχίζοντας, με το πλήκτρο κάτω φτάνει στην ρύθμιση "Ένταση 
ανάδρασης σε κρούση", και ακούγεται «Ένταση ανάδρασης σε 
κρούση, 3». Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο δράσης, εισέρχεται σε 
κατάσταση που μπορεί να ρυθμίσει την μεταβλητή ένταση ήχου σε 
κρούση. Χρησιμοποιώντας το  πλήκτρο δεξιά δύο φορές, ακούγεται η 
ανάδραση «Ένταση ανάδρασης σε κρούση 5». Πατώντας το πλήκτρο 
δράσης βγαίνει από την κατάσταση ρύθμισης.

Επιλογές αποθήκευσης, ανάκτησης και εξόδου

Αποθήκευση παιχνιδιού (save): με αυτή την επιλογή σώζεται η 
πρόοδος του παίκτη (η κατάσταση του παιχνιδιού την παρούσα 
στιγμή) ώστε να μπορέσει να ανακτηθεί σε μελλοντική χρονική 
στιγμή. 

Η επιλογή αυτή είναι πολύ διαδεδομένη στα παιχνίδια περιπέτειας 
από τα πρώτα κιόλας δείγματα του είδους. Ο λόγος είναι ότι 
χρειάζονται αρκετές ώρες έρευνας και παιχνιδιού για να 
ολοκληρωθούν, κάτι που είναι αδύνατο να συμβεί σε μία και μόνο 
προσπάθεια. Η λογική λοιπόν είναι ότι πρέπει το παιχνίδι να 
συνεχιστεί από το σημείο στο οποίο εγκαταλείφθηκε την 
προηγούμενη φορά, και αυτό ακριβώς επιτυγχάνεται με τη επιλογή 
αποθήκευσης.

Ανάκτηση παιχνιδιού (load): Η επιλογή ανάκτησης παιχνιδιού 
είναι το συμπλήρωμα της εντολής αποθήκευσης. Μέσω αυτής της 
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εντολής ανακτάται η κατάσταση του παιχνιδιού όπως είχε σωθεί την 
τελευταία φορά. Οι εντολές αυτές δουλεύουν μαζί: το save σώζει 
την κατάσταση του παιχνιδιού για ανάκτηση σε επόμενη φορά και το 
load πραγματοποιεί την ανάκτηση αυτή.

Στην εφαρμογή δεν υπάρχει ο κίνδυνος θανάτου του ήρωα (ο 
παίκτης δηλαδή δεν μπορεί να χάσει), και έτσι η χρησιμότητα της 
εντολής αποθήκευσης περιορίζεται όταν είναι να τερματιστεί η 
εφαρμογή (ώστε να σωθεί η πρόοδος που έχει πραγματοποιηθεί για 
την επόμενη φορά), και της εντολής ανάκτησης όταν ξεκινάει ξανά η 
εφαρμογή σε επόμενη χρονική στιγμή (ώστε να υπάρχει απευθείας 
μεταφορά στην προχωρημένη κατάσταση όπως αυτή είχε μείνει.)   

 Έξοδος (exit): Η επιλογή αυτή τερματίζει την εφαρμογή. Πριν η 
εφαρμογή τερματίσει, δίνεται η επιλογή στον χρήστη (με την μορφή 
ερώτησης) εάν θέλει να σώσει την πρόοδό του πριν την έξοδο. Ο 
λόγος είναι ότι πολλές φορές μπορεί να παραμεληθεί η αποθήκευση 
του παιχνιδιού, και από τη στιγμή που η εφαρμογή τερματιστεί τότε 
χάνεται η πρόοδος του χρήστη.

5.4 Επιλογές και στοιχεία της ηχοποίησης

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται κάποιες σχεδιαστικές επιλογές 
όσον αφορά την απόδοση ήχων στις διάφορες ενέργειες του 
παιχνιδιού. Οι ήχοι μπορεί να είναι τεχνητοί ή πραγματικοί ή ακόμη 
και φανταστικοί (δημιουργημένοι). 

Ένα από τα προβλήματα του ήχου είναι ότι μπορεί να γίνει 
ενοχλητικός [Gaver, 1997]. Ο ήχος καταλαμβάνει έναν χώρο και 
αρκετοί άνθρωποι μπορεί να ενοχλούνται από την ένταση ή την 
πολυμορφία των ήχων. Υπάρχουν αρκετές απαντήσεις σε αυτό το 
πρόβλημα. Καταρχάς, ως θόρυβος ορίζεται ο ανεπιθύμητος ήχος. 
Έως ένα μεγάλο βαθμό, εάν οι ήχοι είναι χρήσιμοι και έχουν νόημα 
δεν γίνονται ενοχλητικοί. Έπειτα στην καθημερινή μας ζωή 
πλαισιωνόμαστε συνεχώς από ήχους, οι οποίοι οδηγούνται στο πίσω 
μέρος της προσοχής μας και δεν γίνονται ενοχλητικοί [Gaver, 1997]. 
Πάντως οι ήχοι πρέπει να σχεδιαστούν και επιλεχθούν με προσοχή 
ώστε να είναι λειτουργικοί και ταυτόχρονα ευχάριστοι.  

5.4.1τεχνικές δημιουργίας ήχων και ηχητικών στοιχείων

Σύμφωνα με τον [Gaver, 1997] υπάρχουν τρεις κύριες τεχνικές 
δημιουργίας ήχων και ηχητικών στοιχείων: Auralisation, τα μουσικά 
μηνύματα (earcons) και τα ηχητικά εικονίδια (auditory icons).

Auralisation: πρόκειται για την αντιστοίχηση παραμέτρων των 
δεδομένων που μας ενδιαφέρουν στις διαστάσεις και τα 
χαρακτηριστικά του ήχου (ύψος (pitch) , ένταση, διάρκεια, 
κυματομορφή κλπ.)
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Μουσικά μηνύματα (earcons): πρόκειται για μουσικά μηνύματα 
τα οποία ειδοποιούν για συγκεκριμένα γεγονότα. Στην βιβλιογραφία 
απαντώνται με τον όρο earcons.

Τα earcons είναι πολύ σύντομες μελωδίες που χρησιμοποιούνται ως 
ξεχωριστές, αναγνωρίσιμες οντότητες. Ο [Gaver, 1997] προσδιορίζει 
τον ρυθμό και το ύψος (pitch) ως τις σταθερές ενός μοτίβου, τα 
στοιχεία του δηλαδή που του δίνουν την ιδιαίτερή του ταυτότητα. 
Οικογένειες στοιχείων μπορούν να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας 
μεταβλητές του ήχου.

Τα earcons μπορούν να συνδυάζονται δημιουργώντας μουσικές 
φράσεις με συγκεκριμένο νόημα. Στο παρακάτω παράδειγμα 
φαίνονται απλά earcons τα οποία αναπαριστούν δύο πράξεις 
(δημιουργία και διαγραφή) και δύο οντότητες (φάκελο και 
συμβολοσειρά). Το σχήμα δείχνει τα συνδυασμένα earcons τα οποία 
δημιουργούνται από τη σύνθεση των πιο απλών, αναπαριστώντας τα 
γεγονότα "δημιουργία συμβολοσειράς" και "διαγραφή αρχείου". 
Επίσης μπορούν να σχεδιαστούν οικογένειες από earcons, με 
συγγενεύοντες ήχους για πράξεις που ανήκουν στην ίδια κατηγορία 
[Gaver, 1997].

A

B

Δημιουργία Διαγραφή Φάκελος Συμβολοσειρά

Δημιουργία συμβολοσειράς Διαγραφή φακέλου

Εικόνα 45: earcons

Σχετική έρευνα ([Gaver, 1997]) δείχνει πως τα earcons 
χρησιμοποιούν την ιδιότητα των ανθρώπων να παίρνουν 
πληροφορίες αναγνωρίζοντας έναν ήχο σε υψηλό επίπεδο («αυτό 
είναι ήχος λάθους!»), ακόμη και εάν δεν μπορούν να καταλάβουν τις 
διαφορές σε χαμηλό επίπεδο (δηλαδή τα φυσικά χαρακτηριστικά του 
ήχου που τον κάνουν να ακούγεται ως ήχος λάθους).

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα των earcons είναι ότι η 
αντιστοιχία τους σε γεγονότα γίνεται με τυχαίο τρόπο και πρέπει να 
μαθευτεί, και έτσι δεν υπάρχει αξιοποίηση προηγούμενης εμπειρίας. 
Ακριβώς για αυτό τον λόγο τα earcons είναι δύσκολο να 
απομνημονευτούν και απαιτούν επανάληψη και εκπαίδευση. Από την 
άλλη μεριά είναι ιδιαίτερα ευχάριστα στον άνθρωπο [Lucas, 1994] 
και είναι εύκολο να σχεδιαστούν. Ένα επιτυχημένο earcon πρέπει να 
είναι "σύντομο, διακριτικό και αναγνωρίσιμο" [Lucas, 1994].
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Ηχητικά εικονίδια (Auditory icons): Ένας άλλος τρόπος είναι η 
δημιουργία ηχητικών εικονιδίων, όπου καθημερινοί ήχοι συνδέονται 
με γεγονότα της διεπαφής με τρόπο τέτοιο ώστε να θυμίζουν τις 
πηγές από τις οποίες προέρχονται. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να 
δημιουργηθεί ένα πλούσιο σύστημα ηχητικών εικονιδίων το οποίο 
βασίζεται σε σχετικά λίγες μεταφορές. Τα ηχητικά εικονίδια είναι 
παρόμοια με τα οπτικά εικονίδια που χρησιμοποιούνται από διάφορες 
διεπαφές, στο ότι και τα δύο βασίζονται σε μια αναλογία μεταξύ του 
καθημερινού κόσμου και του εικονικού κόσμου του υπολογιστή. Το 
βασικό πλεονέκτημα των ηχητικών εικονιδίων είναι ότι είναι πολύ 
εύκολα απομνημονεύσιμα λόγω των ιδιαίτερων μεταφορών τις 
οποίες χρησιμοποιούν. Σε αντίθεση με τα  earcons όμως, απαιτούν 
προσεκτική σχεδίαση η οποία εάν δεν επιτύχει τον σκοπό της μπορεί 
να είναι παραπλανητική. Επίσης αντίστοιχη έρευνα έχει δείξει 
[Gaver, 1997] ότι κάποια εικονίδια μπορεί να αποβούν ενοχλητικά, 
ειδικά εάν επαναλαμβάνονται συχνά στα πλαίσια της διεπαφής.

Τέλος, μια ξεχωριστή κατηγορία ηχοποίησης είναι τα beacons. 
Πρόκειται για φυσικούς ήχους του περιβάλλοντος, οι οποίοι μέσω 
μιας σύμβασης με τον παίκτη χρησιμοποιούνται ως στοιχείο 
προσανατολισμού (ή για άλλες χρήσεις). Μία πολύ επιτυχημένη 
χρήση των beacons υλοποιήθηκε από τον [Andersen, 2002], ο 
οποίος σχεδίασε ένα ηχητικό παιχνίδι δράσης πρώτου προσώπου. 
Στον εικονικό κόσμο του παιχνιδιού, όλες οι πόρτες έχουν ακριβώς 
από πάνω τους μονάδα εξαερισμού, η οποία παράγει συγκεκριμένο 
θόρυβο. Έτσι οι παίκτες μπορούν να καταλάβουν που βρίσκονται οι 
πόρτες, με έναν τρόπο ιδιαίτερα ρεαλιστικό που είναι μέρος του 
ηχητικού κόσμου.  

5.4.2Οι ήχοι του παιχνιδιού

Στην εφαρμογή που αναπτύχθηκε χρησιμοποιούνται κυρίως 
αληθινοί, ηχογραφημένοι ήχοι για τα περισσότερα συμβάντα. Όπου 
χρειάζονται τεχνητοί ήχοι και συμβάσεις, χρησιμοποιήθηκαν και οι 
δύο βασικές προσεγγίσεις (eracons και auditory icons). Γενικά 
μιλώντας, για τους ήχους που περιγράφουν αντικείμενα, χαρακτήρες 
κλπ. που δεν παράγουν κάποιο ήχο στην πραγματικότητα 
χρησιμοποιήθηκαν ηχητικά εικονίδια (όπου έγινε αυτό), ενώ για 
αναδράσεις σε μενού, ήχους λάθους, επιβεβαίωσης, διαγραφής, 
ανάκτησης κλπ. χρησιμοποιήθηκαν earcons.

Ο Ήρωας

Τα βήματα του ήρωα είναι η κύρια ανάδραση ότι υπήρξε μετακίνηση 
αυτού. Ακούγεται ένα βήμα τη φορά, και αυτό ισοδυναμεί με 
μετακίνηση στο επόμενο κουτάκι. Ανάλογα το έδαφος στο οποίο 
γίνεται το βάδισμα, ακούγονται και διαφορετικού είδους ήχοι. 
Υπάρχουν συνολικά 7 διαφορετικοί ήχοι βημάτων, ανάλογα με τα 
δάπεδα στα οποία προχωράει ο ήρωας. Αυτά είναι:
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• Πλακάκια

• Ξύλο

• Τσιμέντο

• Χαλί

• Χώμα

• Χόρτα

• Νερό

Επίσης υπάρχουν και τα άηχα βήματα, τα οποία και συμβαίνουν όταν 
φορεθούν οι παντόφλες, το οποίο και χρησιμεύει στην επίλυση ενός 
από τους γρίφους. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία στα βήματα 
(καθώς συντελούν στον προσανατολισμό του χρήστη) είναι να είναι 
μοντελοποιημένοι οι ήχοι βάσει των προσδοκιών που έχει ο χρήστης 
για αυτά [Lyons Gandy, Starner,2000].

Στροφή του ήρωα: Για την ανάδραση του ήρωα σε στροφή 
χρησιμοποιήθηκε ένας τεχνητός ήχος (auditory icon), μιας και η 
συγκεκριμένη ενέργεια δεν παράγει κάποιον ήχο στον πραγματικό 
κόσμο. Ο ήχος που επιλέχθηκε είναι ο ίδιος και για τις δύο στροφές. 
Αυτό που τις διαφοροποιεί είναι ότι ο ήχος τής δεξιάς στροφής 
ξεκινάει από ψηλή συχνότητα και τελειώνει σε χαμηλή, ενώ της 
αριστερής λειτουργεί αντίστροφα (μια τεχνική που περιγράφεται από 
τους [Drewes, Mynatt, Gandy, 2000]).

Μία ακόμη γενική σχεδιαστική οδηγία προβλέπει να ακούγονται οι 
αναδράσεις που έρχονται από τον ήρωα στο κέντρο του stereo ήχου 
[Friberg, Gärdenfors, 2004]. Επίσης, οι αναδράσεις από τις πράξεις 
του χρήστη πρέπει να έρχονται αμέσως μετά το πάτημα του 
αντίστοιχου πλήκτρου. Αυτές οι δύο οδηγίες κάνουν ξεκάθαρο στον 
παίκτη ποιοι ήχοι προέρχονται από δικές του ενέργειες και ποιοι από 
το περιβάλλον, ώστε να μην υπάρχει σύγχυση [Friberg, Gärdenfors, 
2004]. 

Το δωμάτιο ως ξεχωριστή ηχητική οντότητα  

Κάθε δωμάτιο, όπως έχει προαναφερθεί, έχει την δική του ηχητική 
ταυτότητα. Οι ήχοι ενός δωματίου δεν ακούγονται όταν βρίσκεσαι σε 
άλλο δωμάτιο, ακόμη και εάν θα ακούγονταν στην πραγματικότητα. 
Όπως έχει προαναφερθεί, τρία στοιχεία δημιουργούν την ηχητική 
ταυτότητα του δωματίου: τα ηχητικά ορόσημα, η μουσική και τα 
βήματα του ήρωα. Ανάλογα με την περιγραφή που έχει κάθε 
δωμάτιο (σκοτεινό ή φωτεινό, τρομακτικό ή όμορφο κλπ.) 
δημιουργείται και η αντίστοιχη ηχητική ατμόσφαιρα και ταυτότητα.

Ήχος Ανάδρασης σε κρούση με έπιπλα

Για αυτή την κατηγορία χρησιμοποιήθηκαν κάποιοι ήχοι οι οποίοι 
προσομοιάζουν όσο το δυνατόν την πραγματικότητα.
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Επιλέχθηκαν οι πέντε βασικές κατηγορίες οι οποίες μαθαίνονται 
στους τυφλούς και στην εκπαίδευση προσανατολισμού και 
κινητικότητας, οι οποίες είναι: ξύλο, μέταλλο, τσιμέντο, μάρμαρο και 
νερό [1], [2]. Σε αυτές προστέθηκαν το πλαστικό και το γυαλί (για 
την κρούση σε πλαστικές ή γυάλινες επιφάνειες).

Έχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά:

• είναι πολύ μικροί σε διάρκεια

• είναι ρεαλιστικοί 

τρισδιάστατοι ήχοι

Οι τρισδιάστατοι ήχοι είναι αυτοί οι οποίοι περιγράφουν το 
περιβάλλον και την ηχητική σκηνή και είναι τοποθετημένοι στον 
χώρο. Έχουν συγκεκριμένη θέση, κατεύθυνση, ένταση και εμβέλεια 
την οποία καταλαμβάνουν. Παραδείγματα αυτών είναι:

• το ροχαλητό του Φραγκίσκου Μορόουζ στο δωμάτιό του

• η ηλεκτρική σκούπα της μαμάς της Άρτεμις στο σαλόνι 

• τα κουδουνάκια στην σοφίτα 

• το πλυντήριο στο μπάνιο 

Αυτοί λειτουργούν και ως ηχητικά ορόσημα για την αναγνώριση του 
εκάστοτε χώρου.  

Κίνηση μέσα στο μενού

Για όλες τις αναδράσεις χρησιμοποιείται η φωνή της Άρτεμις. Είναι 
μια φωνή με την οποία οι χρήστες είναι αρκετά εξοικειωμένοι, και 
έτσι δεν δημιουργεί σύγχυση ή προβλήματα κατανόησης. Ο 
[Andersen, 2002] παρατηρεί ότι η χρήση της φωνής του ήρωα για τα 
μενού είναι καλή πρακτική και δεν μπερδεύει τους παίκτες.   

Η κίνηση μέσα σε οποιαδήποτε κυκλική λίστα (inventory, μενού 
κλπ.) συνοδεύεται από έναν απλό ήχο που κάνει ένα ξυλάκι όταν 
χτυπάει σε ένα τραπέζι (ουσιαστικά πρόκειται για μία νότα με ήχο 
ξύλου - earcon). Έτσι ο χρήστης είναι σίγουρος ότι μεταφέρθηκε στο 
επόμενο αντικείμενο.

Η επιλογή κάποιας από τις ρυθμίσεις συνοδεύεται από έναν απλό ήχο 
επιβεβαίωσης, ο οποίος αποτελείται από τέσσερις νότες οι οποίες 
ανεβαίνουν στην μουσική κλίμακα (earcon). Αναγνωρίζεται εύκολα 
ότι πρόκειται για ήχο επιλογής. Ενέργειες που δεν μπορούν να 
γίνουν συνοδεύονται από έναν κοφτό και δυνατό ήχο λάθους, ο 
οποίος επίσης είναι εύκολα αναγνωρίσιμος (auditory icon).

Επίσης υπάρχει ένα μικρό μουσικό μήνυμα το οποίο παίζεται όταν 
επιλυθεί κάποιος γρίφος, ακριβώς πριν από το ηχητικό απόσπασμα 
που ακολουθεί την επίλυσή του.

Φωνές 
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Επιλέχθηκαν έξι βασικές φωνές για το παιχνίδι. 

Κάθε φωνή πρέπει να κάνει κατευθείαν γνωστό στον παίκτη ποιος 
είναι ο κάτοχός της. Για αυτό πρέπει τα χαρακτηριστικά τους να είναι 
ιδιαίτερα, και να προβάλλονται στην υπερβολή τους. Καμία από τις 
φωνές δεν πρέπει να ομοιάζει με κάποια άλλη ώστε να αποφευχθεί η 
σύγχυση η οποία μπορεί να προέλθει από λανθασμένη σχεδίαση. Οι 
[Drewes, Mynatt, Gandy, 2000] αντιμετώπισαν προβλήματα αφού οι 
συμμετέχοντες σε μια ηχητική μόνο εφαρμογή δεν μπορούσαν να 
αναγνωρίσουν τις τρεις φωνές που έπαιζαν σε μία συγκεκριμένη 
σκηνή και να είναι σίγουροι για το ποιος από τους χαρακτήρες 
μιλούσε.

Επίσης η σχεδίαση της φωνής μπορεί να προσδώσει χαρακτηριστικά 
στον χαρακτήρα που την κατέχει. Στις ηχητικές εφαρμογές αυτό 
μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η φαντασία εξάπτεται από 
την έλλειψη εικόνας [Röber, Masuch, 2004a]. Ένας χοντρός 
χαρακτήρας θα μπορούσε να έχει βαθιά και "κυκλική" φωνή (ή 
αντίστροφα εάν χρησιμοποιηθεί για κάποιον μπάσα φωνή, οι χρήστες 
μπορεί να τον φανταστούν χοντρό κλπ.).

Αντικείμενα

Κάθε ένα από τα αντικείμενα που υπάρχουν στο παιχνίδι έχει τον 
δικό του ξεχωριστό ήχο. Ο ήχος αυτός έχει σκοπό να τα καθιστά 
αναγνωρίσιμα. Τις περισσότερες φορές πρόκειται για τεχνητούς 
ήχους (ηχητικά εικονίδια) οι οποίοι χρησιμοποιούν μεταφορές για να 
δώσουν την εικόνα του αντικειμένου στον χρήστη.

Η βασική προσέγγιση είναι ότι «εάν κάτι έχει διαφορετική όψη από 
κάτι άλλο, πρέπει να ακούγεται και διαφορετικά» [Andersen,2002]. 
Αυτό είναι σχετικά εύκολο καθώς τα περισσότερα αντικείμενα 
παράγουν ιδιαίτερους ήχους [Andersen,2002].

Όταν αποκτάται για πρώτη φορά κάθε αντικείμενο ακούγεται ο 
χαρακτηριστικός του ήχος. Επίσης ακούγεται όταν επιλεχθεί στο 
inventory, μαζί με το όνομα του αντικειμένου. Τέλος υπάρχει και σαν 
ανάδραση όταν επιλέγεται κάποιο από τα αντικείμενα του inventory 
με το πλήκτρο δράσης για να χρησιμοποιηθεί και υπάρχει επιστροφή 
στον κόσμο του παιχνιδιού.

Είναι πολύ δύσκολο να περιγραφούν με λέξεις τα ηχητικά εικονίδια 
που περιγράφουν κάθε αντικείμενο. Ενδεικτικά αναφέρουμε το σάλιο 
του Φραγκίσκου (ένας άνθρωπος ο οποίος ρουφάει το στόμα και το 
σάλιο του προς τα μέσα) και την τρίχα (ένα ελατήριο που τεντώνεται 
σταδιακά μέχρι την άκρη του). 

Γενικές αρχές και οδηγίες για την σχεδίαση των ήχων 

• Σύμφωνα με τους [Friberg, Gärdenfors, 2004], οι ήχοι πρέπει 
να ακούγονται πάντα μέσα σε κάποιο πλαίσιο. Αυτό είναι το 
πλαίσιο της πλοκής του παιχνιδιού, αλλά και της γενικότερης 
ηχητικής κατάστασης που υπάρχει τη δεδομένη στιγμή 
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(μουσική, διάλογοι, ατμόσφαιρα κλπ.). Ήχοι που βρίσκονται 
εκτός πλαισίου αποπροσανατολίζουν τον χρήστη.

• Σε πολλά σημεία όταν υπάρχουν δύο αντίθετες ενέργειες 
(παραδείγματος χάριν σε ήχους ανάδρασης (σωστό/λάθος) ή 
σε ενέργειες του παίκτη (άνοιγμα/κλείσιμο πόρτας)) 
χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος ήχος αλλά αντίστροφα. Αυτή η 
επιλογή διευκολύνει τον χρήστη καθώς στο μυαλό του η πράξη 
συνδέεται με τον ίδιο ουσιαστικά ήχο και γίνεται αμέσως 
αντιληπτή [Sánchez, Flores, 2004].

• Ένα από τα πιο βασικά θέματα στην επιλογή και δημιουργία 
των ήχων που χρησιμοποιούνται είναι ότι πρέπει να 
συμφωνούν με το νοητικό μοντέλο που έχει ο χρήστης για 
αυτούς [Lyons Gandy, Starner,2000], [Sánchez, Sáenz,2001]. 
Αυτό σημαίνει ότι είναι προτιμότερο να δημιουργηθούν 
τεχνητοί ήχοι που να συμφωνούν με τις προσδοκίες των 
χρηστών παρά να ηχογραφηθούν οι πραγματικοί που όμως δεν 
είναι κατάλληλοι για την χρήση τους στην εφαρμογή. Είναι 
γνωστό από την σχετική έρευνα ότι ένα ηχητικό εφέ, όσο 
«αληθινό» και εάν είναι (ζωντανά ηχογραφημένο)  ο παίκτης 
δεν θα μπορέσει να το αναγνωρίσει, εάν δεν ταιριάζει με το 
νοητικό μοντέλο που έχει ο ίδιος για αυτό [Lyons Gandy, 
Starner,2000].

• Τα ηχητικά αποσπάσματα που χρησιμοποιούνται διακόπτονται 
κατευθείαν όταν είναι να παίξει άλλο ηχητικό απόσπασμα. 
Αυτό συμβαίνει γιατί αυτό που πραγματικά χρειάζεται ο 
χρήστης είναι μια αρχική ανάδραση και από εκεί και πέρα, εάν 
δεν είναι αυτή που επιζητεί προχωράει στην επόμενη επιλογή 
[Andersen,2002], [Wood et al, 2003], [Targett, Fernström,
2003]. Για παράδειγμα στα μενού εάν ο χρήστης ψάχνει την 
έβδομη επιλογή δεν χρειάζεται να ακούσει ολόκληρες τις 
υπόλοιπες έξι, το αρχικό άκουσμα του αποσπάσματος αρκεί. Με 
την μετάβαση στην επόμενη επιλογή το προηγούμενο ηχητικό 
απόσπασμα διακόπτεται.
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6 Υλοποίηση

6.1 Βασικά στοιχεία υλοποίησης

6.1.1Ο χώρος

Ο χώρος μοντελοποιήθηκε με ένα πλέγμα (grid). Είναι δηλαδή 
χωρισμένος σε τετράγωνα κελιά ίσου μεγέθους μεταξύ τους. 
Υπάρχουν τεσσάρων ειδών στοιχεία που μπορεί να καταλαμβάνουν 
τον χώρο. Αυτά είναι έπιπλα, χαρακτήρες, τοίχοι και πόρτες. Αυτά 
ανάλογα με το μέγεθος τους καταλαμβάνουν έναν χώρο από 
διακριτό αριθμό τετραγώνων. Ένα στοιχείο δηλαδή μπορεί να πιάνει 
από 1,2,3...ν κελιά στο δωμάτιο. Αυτό μπορεί να φαίνεται εκ πρώτης 
όψεως περιοριστικό όσον αφορά την μοντελοποίηση του χώρου. 
Μπορούν όμως τα κελιά να γίνουν όσο μικρά επιθυμούμε και έτσι να 
υπάρξει ένα αρεστό αποτέλεσμα [Lumbreras, Sanchez, 1999].  

Αναλυτικότερα, οι πόρτες και οι χαρακτήρες καταλαμβάνουν ένα 
κουτάκι, ενώ τα έπιπλα ανάλογα με το μέγεθός τους από ένα έως έξι. 
Οι τοίχοι οριοθετούν το δωμάτιο και τον γύρω χώρο.

6.1.2 Στοιχεία του χώρου

Ο ήρωας καταλαμβάνει ένα κελί. Εκτός από την θέση του έχει και μια 
μεταβλητή που ορίζει την κατεύθυνση. Η μεταβλητή αυτή ορίζει το 
που πρόκειται να κινηθεί και παίρνει μία από τέσσερις διακριτές 
τιμές, βορράς, ανατολή, νότος, δύση. Η κίνηση του ήρωα γίνεται 
μόνο σε αυτές τις κατευθύνσεις και δεν μπορεί να γίνει σε διαγώνια 
κλίση. Το βήμα του είναι ένα κουτάκι την κάθε φορά. 

Η αναπαράσταση στην οθόνη έχει υλοποιηθεί με αρκετά απλό τρόπο, 
μια και ο χρήστης δεν την χρησιμοποιεί καθόλου. Ο λόγος ύπαρξής 
της είναι για να μπορεί ο εκπαιδευτής να παρακολουθεί την πορεία 
και την πρόοδο του ασκούμενου την ώρα που αυτός δουλεύει με την 
εφαρμογή, καθώς και να τον καθοδηγεί και να τον βοηθάει όπου 
χρειαστεί.

Η αναπαράσταση γίνεται σε δύο διαστάσεις (στο επίπεδο), και η 
οπτική από την οποία παρατηρούνται τα στοιχεία είναι από επάνω 
(κάτοψη.) Οι χώροι είναι φτιαγμένοι από τετραγωνάκια χρώματος 
διάφανου, τα οποία καταλαμβάνονται από τετράγωνα των στοιχείων. 
Κάθε είδος στοιχείου έχει και διαφορετικό χρώμα ώστε αυτά να 
γίνονται αμέσως αντιληπτά από τον εκπαιδευτή. Οι τοίχοι έχουν 
μαύρο χρώμα, οι πόρτες κίτρινο, τα έπιπλα και αντικείμενα κόκκινο 
και οι χαρακτήρες πράσινο. 
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Εικόνα 46: ο χώρος του παιχνιδιού και τα στοιχεία του

Ο ήρωας έχει χρώμα μπλε. Είναι το μόνο στοιχείο που κινείται στην 
οθόνη. Εκτός από το κουτάκι που δηλώνει την παρουσία του, έχει 
και ένα βέλος το οποίο κάνει φανερή την κατεύθυνσή του. Η γραμμή 
αυτή δείχνει πάντα προς την κατεύθυνση που κοιτάζει ο ήρωας και 
έτσι ο εκπαιδευτής καταλαβαίνει καλύτερα τα λάθη που 
πραγματοποιούνται στον προσανατολισμό.

6.1.3Το διάγραμμα κλάσεων 

Υπάρχει ένα interface που ονομάζεται Element. Αυτό το υλοποιούν οι 
κλάσεις Hero, Door, Wall, Character και Furniture, οι οποίες είναι και 
τα διάφορα στοιχεία που μπορούν ν υπάρχουν σε ένα δωμάτιο. 
Έπειτα υπάρχει η κλάση Room, τα αντικείμενα της οποίας είναι τα 
δωμάτια. Η κλάση αυτή έχει ως ιδιότητα έναν πίνακα 2Χ2 ο οποίος 
παίρνει στοιχεία Elements. Έτσι γίνεται και η αναπαράσταση στον 
χώρο και η κίνηση σε αυτόν. 

Επίσης υπάρχει η κλάση Inventory, η οποία υλοποιεί το inventory. 
Αυτή έχει μία λίστα με αντικείμενα της κλάσης Item. Η κλάση Menu 
έχει ως αντικείμενα Menubuttons.
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Εικόνα 47: το διάγραμμα κλάσεων

6.2 Αλγόριθμοι της εφαρμογής

6.2.1 Αλγόριθμος κίνησης

Ο αλγόριθμος αυτός είναι υπεύθυνος για την κίνηση του ήρωα. 
Ενεργοποιείται όταν πατηθεί το πλήκτρο μπροστινής κίνησης (πάνω 
πλήκτρο ή πάνω κίνηση του joystick) σε κατάσταση παιχνιδιού. Ο 
αλγόριθμος ξεκινάει βρίσκοντας την θέση και την κατεύθυνση του 
ήρωα. Έτσι μπορεί να εντοπιστεί η θέση στην οποία προορίζεται να 
κινηθεί. Αν για παράδειγμα ο ήρωας βρίσκεται στην θέση (4,2) και 
έχει κατεύθυνση βόρεια, τότε επιθυμεί να βρεθεί στην (4,3) (αφού 
το βήμα του είναι ίσο με 1 και η συντεταγμένη του στο y θα αυξηθεί 
κατά 1). Έπειτα ανακαλείται από έναν πίνακα (ο οποίος είναι 
μεταβλητή της κλάσης Δωμάτιο) το στοιχείο που καταλαμβάνει την 
επιθυμητή θέση (ως στοιχεία ορίζονται τα έπιπλα, οι χαρακτήρες, οι 
πόρτες και οι τοίχοι). Εάν δεν υπάρχει κανένα στοιχείο και η θέση 
είναι κενή, τότε ο ήρωας μπορεί να κινηθεί σε αυτή. Την κίνηση του 
ήρωα συνοδεύει ο ήχος από τα βήματα που κάνει ο οποίος έρχεται 
από το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται. Εάν από την άλλη η θέση είναι 
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κατειλημμένη, τότε δεν μπορεί να υπάρξει κίνηση. Ο ήρωας μένει 
σταθερός στο ίδιο σημείο και ακούγεται ο ήχος της σύγκρουσής του 
με το στοιχείο που έχει εμπρός του (το οποίο είναι ιδιότητα του 
στοιχείου). Στην ουσία αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο 
ανακαλύπτονται νέα έπιπλα και τα υπόλοιπα αντικείμενα μέσα στο 
δωμάτιο.

Ταυτόχρονα γίνεται έλεγχος των θέσεων οι οποίες βρίσκονται δίπλα 
από την θέση στην οποία επιθυμεί να βρεθεί ο παίκτης. Εάν η 
κατεύθυνση της κίνησης είναι στον κάθετο άξονα, τότε ελέγχονται οι 
διπλανές στον οριζόντιο άξονα. Εάν είναι οριζόντια, τότε γίνεται 
έλεγχος για τις διπλανές στον κάθετο άξονα. Μόλις βρεθούν οι 
συντεταγμένες των δύο αυτών θέσεων ελέγχεται από τον πίνακα 
των στοιχείων εάν είναι κατειλημμένες συγκεκριμένα από τοίχους ή 
πόρτες. Ο λόγος είναι ότι σε κίνηση παράλληλα με έναν τοίχο ή 
πόρτα υπάρχει και μια ακουστική ανάδραση που το δηλώνει. Έτσι, 
εάν βρεθεί ότι η μπροστινή θέση είναι κενή και θα υπάρξει κίνηση 
και ταυτόχρονα κάποια από τις διπλανές θέσεις είναι κατειλημμένες 
από τοίχους ή πόρτες, τότε πραγματοποιείται η μετατόπιση, 
ακούγεται ο ήχος των βημάτων και ταυτόχρονα και ο ήχος που 
δηλώνει τον πλαϊνό τοίχο ή πόρτα (από την μεριά που αυτά 
βρίσκονται).

Εικόνα 48: η θέση που κινείται ο ήρωας (με σκούρο κίτρινο) και οι θέσεις που 
ελέγχονται για τοίχο ή πόρτα (με ανοιχτό κίτρινο)

6.2.2Αλγόριθμος στροφής

Ο αλγόριθμος αυτός είναι ιδιαίτερα απλός και σκοπός του είναι να 
αλλάξει η κατεύθυνση του ήρωα. Πραγματοποιείται όταν πατηθεί το 
πλήκτρο αριστερά (ή δεξιά αντίστοιχα) σε κατάσταση παιχνιδιού. 
Γίνεται έλεγχος της τιμής της μεταβλητής κατεύθυνσης (μεταβλητή 
της κλάσης Ήρωας), και ανάλογα ανατίθεται σε αυτήν νέα τιμή. Οι 
τιμές που μπορεί να πάρει η μεταβλητή "κατεύθυνση" είναι 
διακριτές: Βορράς, ανατολή, νότος, δύση. Έτσι στον 
αριστερόστροφο αλγόριθμο εάν τη τιμή είναι βορράς γίνεται δύση, 
εάν είναι δύση γίνεται νότος κλπ. (φορά αντίστροφη των δεικτών 
του ρολογιού). Με την ίδια λογική αλλά με αντίστροφη φορά 
λειτουργεί ο αλγόριθμος δεξιάς στροφής.
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6.2.3Αλγόριθμος πλήκτρου πληροφορίας

Είναι ο αλγόριθμος που εκτελείται όταν πατηθεί το πλήκτρο 
πληροφορίας σε κατάσταση παιχνιδιού. Βρίσκεται η θέση του ήρωα 
και η κατεύθυνση του. Υπολογίζεται το ακριβώς μπροστινό του 
κουτάκι προς τα εκεί που κοιτάει (σύμφωνα με την τιμή της 
κατεύθυνσης του δηλαδή). Έπειτα ελέγχεται εάν η θέση αυτή είναι 
κενή ή κατειλημμένη από κάποιο στοιχείο (από τον πίνακα του 
δωματίου). Σε περίπτωση που είναι κενή, ακούγεται ως ανάδραση 
ένας συγκεκριμένος ήχος (η απόκριση του ήρωα « δεν υπάρχει κάτι 
εδώ»). Εάν υπάρχει κάποιο στοιχείο, τότε ελέγχεται η κατάστασή του 
και ακούγεται η αντίστοιχη ιδιότητα «ήχος πληροφορίας» (ιδιότητα 
της κλάσης Στοιχείο). 

6.2.4Αλγόριθμος πλήκτρου δράσης

Ο αλγόριθμος αυτός είναι αρκετά πολύπλοκος και έχει αρκετά 
στοιχεία. Εκτελείται όταν πατιέται το πλήκτρο δράσης σε κατάσταση 
παιχνιδιού. Σκοπός του είναι η δράση του ήρωα, η οποία όμως 
μεταβάλλεται με βάση το στοιχείο που έχει μπροστά του.

Πριν γίνει η περιγραφή του αλγορίθμου, πρέπει να δοθούν κάποια 
στοιχεία για την υλοποίηση της κλάσης Στοιχείο. Κάθε στοιχείο έχει 
τις εξής μεταβλητές:

• Ήχοι: Είναι οι ήχοι που ακούγονται για ανάδραση. Είναι πέντε 
στον αριθμό: κρούση, πληροφορία με κατάσταση πριν, 
πληροφορία με κατάσταση μετά, δράση με κατάσταση πριν, 
δράση με κατάσταση μετά.

• Αντικείμενο που δίνει: είναι το αντικείμενο που δίνει το 
στοιχείο (εάν δίνει)

• Αντικείμενο που δέχεται: είναι το αντικείμενο που δέχεται το 
στοιχείο (εάν δέχεται)

• Αντικείμενο που δίνει αφού δεχτεί: πρόκειται για περιπτώσεις 
που πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα αντικείμενο σε ένα στοιχείο 
(έπιπλο, χαρακτήρα κλπ) για να δώσει αυτό κάποιο άλλο 
αντικείμενο.

• Κατάσταση: Μια μεταβλητή boolean που ορίζει την κατάσταση 
του αντικειμένου, δηλαδή πριν και μετά.

• Χαρακτηριστικός αριθμός: Κάθε στοιχείο έχει ένα αριθμό που 
χαρακτηρίζει την φύση του. Αυτοί οι αριθμοί είναι:

1. τοίχος

2. πόρτα

3. έπιπλο

4. χαρακτήρας 
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Περιγραφή της λειτουργίας του αλγορίθμου: Το πρώτο πράγμα που 
ελέγχεται από τον αλγόριθμο είναι εάν ο ήρωας κρατάει κάποιο 
αντικείμενο ή όχι (εάν δηλαδή είναι επιλεγμένο κάποιο αντικείμενο 
του inventory). Εάν δεν είναι, τότε περνάει στο πρώτο σκέλος.

1ο σκέλος

Όπως και με τον αλγόριθμο πληροφορίας, πρέπει να γίνει γνωστό τι 
είδους στοιχείο υπάρχει μπροστά στον ήρωα (αν υπάρχει). Έτσι 
πρώτα βρίσκεται η θέση του ήρωα και η κατεύθυνση του. 
Υπολογίζεται το ακριβώς μπροστινό του κουτάκι προς τα εκεί που 
κοιτάει (σύμφωνα με την τιμή της κατεύθυνσης του δηλαδή). Έπειτα 
ελέγχεται εάν η θέση αυτή είναι κενή ή κατειλημμένη από κάποιο 
στοιχείο (από τον πίνακα του δωματίου.) Σε περίπτωση που είναι 
κενή, ακούγεται ως ανάδραση ένας συγκεκριμένος ήχος (η απόκριση 
του ήρωα « δεν υπάρχει κάτι εδώ»). Εάν υπάρχει κάποιο στοιχείο, 
γίνεται γνωστό καταρχάς τι είδους στοιχείο είναι από τον 
χαρακτηριστικό αριθμό, μιας και κάθε στοιχείο έχει διαφορετική 
απόκριση στο πλήκτρο δράσης. Οι αποκρίσεις είναι:

Τοίχος: Δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη απόκριση στο στοιχείο τοίχος. 
Ακούγεται απλά η φωνή του ήρωα «δεν μπορώ να κάνω κάτι με τον 
τοίχο».

Πόρτα: Η ανάδραση στην πόρτα είναι η αλλαγή του δωματίου. Κάθε 
πόρτα είναι ιδιαίτερη και έχει μεταβλητές για το ποιο δωμάτιο πρέπει 
να φορτώσει, καθώς και για την θέση του παίκτη στο νέο δωμάτιο 
και την κατεύθυνσή του. Ταυτόχρονα ακούγεται ο ήχος μιας πόρτας 
που ανοιγοκλείνει και η φωνή του ήρωα «μπήκα στο δωμάτιο X», με 
την προσφώνηση του αντίστοιχου δωματίου κάθε φορά (πχ. «μπήκα 
στο σαλόνι», «μπήκα στην κουζίνα» κλπ.).

Έπιπλο: Καθώς πολλά έπιπλα έχουν ιδιαίτερη απόκριση στην δράση 
του ήρωα, είναι φτιαγμένα και με ιδιαίτερο τρόπο. Καταρχάς 
ελέγχεται εάν το στοιχείο που βρίσκεται μπροστά από τον ήρωα 
πρόκειται για κάποιο από αυτά τα ιδιαίτερα. Εάν είναι κάποιο από 
αυτά τότε τρέχει το κομμάτι εκείνο του κώδικα που περιγράφει τη 
μοναδική συμπεριφορά του επίπλου αυτού. Εάν όχι, ισχύει η γενική 
περιγραφή. Στην γενική περίπτωση συμβαίνουν τα εξής: Ελέγχεται 
εάν η κατάσταση του στοιχείου έχει τιμή «πριν». Σε αυτή την 
περίπτωση το έπιπλο δίνει στον παίκτη το αντικείμενο που έχει να 
δώσει και έπειτα περνάει στην κατάσταση «μετά». Αυτό σημαίνει ότι 
σε μελλοντική αλληλεπίδραση με το πλήκτρο δράσης δεν θα 
ξαναδώσει το ίδιο αντικείμενο δεύτερη φορά. Το αντικείμενο 
προστίθεται στο inventory του ήρωα και ταυτόχρονα ακούγεται η 
ανάδραση η οποία το συνοδεύει. Εάν η τιμή της κατάστασης είναι 
«μετά» (που σημαίνει ότι έχει ήδη χρησιμοποιηθεί μια φορά επάνω 
στο έπιπλο το πλήκτρο δράσης) τότε δεν δίνεται κάποιο αντικείμενο. 
Ο ήχος που ακούγεται είναι αυτός της ανάδρασης σε πλήκτρο 
δράσης για κατάσταση "μετά".
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Παράδειγμα χρήσης: Υπάρχει το έπιπλο ράφια το οποίο δίνει το 
αντικείμενο κλειδί. Ο παίκτης το ανακαλύπτει και πατάει το πλήκτρο 
πληροφορίας. Ακούγεται η ανάδραση «επάνω στα ράφια υπάρχει ένα 
κλειδί». Έπειτα πατάει το πλήκτρο δράσης (είναι η πρώτη φορά που 
πατιέται). Το αντικείμενο κλειδί προστίθεται στο inventory του 
παίκτη, και το έπιπλο μεταβαίνει στην κατάσταση "μετά". 
Ταυτόχρονα ακούγεται η ανάδραση «πήρα το κλειδί από τα ράφια». 
Εάν πατηθεί ξανά το πλήκτρο πληροφορίας, τότε η ανάδραση που θα 
ακουστεί είναι «δεν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον στα ράφια», όπως και 
εάν πατηθεί πάλι το πλήκτρο δράσης, η ανάδραση είναι «δεν μπορώ 
να κάνω κάτι με αυτό». 

Κάποιες από τις ιδιαίτερες συμπεριφορές που προαναφέρθηκαν 
ομοιάζουν και για αυτό μπορούν να ομαδοποιηθούν. Παρακάτω 
περιγράφεται η συμπεριφορά των δύο βασικότερων: Μετακίνηση και 
άνοιγμα/κλείσιμο.

Μετακίνηση: Στην μετακίνηση αυτό που συμβαίνει είναι ότι το 
στοιχείο μετακινείται σε κάποιο άλλο σημείο του δωματίου. Ανάλογα 
με την ευκολία του γρίφου υπάρχει και διαφορετική συμπεριφορά. 
Στην πιο απλή των περιπτώσεων με το πάτημα του πλήκτρου δράσης 
το έπιπλο μεταφέρεται κατευθείαν στο επιθυμητό σημείο και ο ήρωας 
επίσης στην σωστή θέση. Η ανάδραση που ακούγεται εμπεριέχει 
τέτοιους ήχους ώστε να γίνει πιστευτή η μετακίνηση.

Σε δυσκολότερες περιπτώσεις, η μετακίνηση πραγματοποιείται κατά 
μία θέση τη φορά. Έχει ήδη υπολογιστεί η θέση και κατεύθυνση του 
ήρωα από πριν όπως και η θέση του αντικειμένου που θα 
μετακινηθεί. Τώρα υπολογίζεται η θέση ακριβώς μπροστά από το 
αντικείμενο στην κατεύθυνση που κοιτάει ο ήρωας. Αν δηλαδή ο 
ήρωας είναι στο (3,3) και κοιτάει ανατολικά, και το έπιπλο στην 
(4,3), υπολογίζεται η (5,3). Έπειτα ελέγχεται εάν η θέση αυτή είναι 
κενή ή κατειλημμένη. Στην περίπτωση που είναι κατειλημμένη δεν 
μπορεί να υπάρξει μετακίνηση και η ανάδραση με τη φωνή του ήρωα 
το κάνει γνωστό. Εάν όμως η θέση είναι ελεύθερη, τότε τόσο το 
αντικείμενο όσο και ο ήρωας μετακινούνται ταυτόχρονα κατά ένα 
κουτάκι. Η ανάδραση είναι ένας κοφτός ήχος που δείχνει ότι το 
στοιχείο μετακινήθηκε σε μικρή απόσταση. Αυτό συμβαίνει κάθε 
φορά που πατιέται το πλήκτρο δράσης στο έπιπλο αυτό. Όταν φτάσει 
την θέση όπου ο γρίφος επιλύεται η συμπεριφορά του αλλάζει. 

Άνοιγμα/κλείσιμο: Υπάρχουν κάποια αντικείμενα ή έπιπλα τα οποία 
μπορούν να ανοίξουν ή να κλείσουν (ντουλάπες, ψυγείο κλπ). 
Επειδή αυτό δεν συμβαίνει για όλα τα έπιπλα και είναι μια ειδική 
συμπεριφορά, έχει μοντελοποιηθεί με ειδικό τρόπο. Κατασκευάζονται 
δύο αντικείμενα, το ένα κλειστό και το άλλο ανοιχτό. Το κλειστό 
αντικείμενο έχει ειδική συμπεριφορά. Μόλις πατηθεί το πλήκτρο 
δράσης επάνω του, αντικαθιστά τον εαυτό του με το ανοιχτό έπιπλο. 
Το ανοιχτό είναι ένα κοινό έπιπλο και υπάγεται στις κλασσικές 
συμπεριφορές (δίνει αντικείμενα, αλλάζει κατάσταση κλπ). Από εκεί 
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και πέρα το ανοιχτό έπιπλο δεν ξαναεμφανίζεται για όση ώρα ο 
παίκτης βρίσκεται μέσα στο δωμάτιο. Εάν ο παίκτης εγκαταλείψει το 
δωμάτιο, τότε μπορεί να επαναφερθεί το κλειστό αντικείμενο ή να 
μην επαναφερθεί ανάλογα με την περίπτωση. Στην συγκεκριμένη 
εφαρμογή τα αντικείμενα τηλεόραση και ράδιο δεν επανέρχονται 
στην θέση τους (αν ανοιχτούν τότε είναι ανοιχτά και όταν ο παίκτης 
ξαναεπισκεφτεί το δωμάτιο στο οποίο βρίσκονται), ενώ κάποια άλλα 
όπως το κλειστό ψυγείο επανέρχονται στην θέση τους.

Δεύτερο σκέλος

Όλα τα παραπάνω ισχύουν εάν δεν κρατείται κάποιο αντικείμενο από 
τον ήρωα. Εάν κρατείται κάποιο αντικείμενο από το inventory, τότε ο 
αλγόριθμος περνάει στο δεύτερο σκέλος.

Καταρχάς ακολουθείται η κλασσική διαδικασία, δηλαδή βρίσκεται η 
θέση του ήρωα και η κατεύθυνσή του. Υπολογίζεται το ακριβώς 
μπροστινό του κουτάκι προς τα εκεί που κοιτάει (σύμφωνα με την 
τιμή της κατεύθυνσης του δηλαδή). Έπειτα ελέγχεται εάν η θέση 
αυτή είναι κενή ή κατειλημμένη από κάποιο στοιχείο (από τον πίνακα 
του δωματίου). Σε περίπτωση που είναι κενή, ακούγεται ως 
ανάδραση ένας συγκεκριμένος ήχος (η απόκριση του ήρωα « δεν 
υπάρχει κάτι εδώ»). Εάν υπάρχει κάποιο στοιχείο, τότε γίνεται 
έλεγχος του ποιο στοιχείο είναι. Ακριβώς επειδή και εδώ υπάρχουν 
ειδικές συμπεριφορές, θα περιγραφεί η γενική μέθοδος η οποία 
καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων. 

Στην γενική περίπτωση ελέγχεται εάν το έπιπλο το οποίο βρίσκεται 
μπροστά στον ήρωα δέχεται το συγκεκριμένο αντικείμενο που 
κρατάει. Εάν όχι η απόκριση του ήρωα είναι η ανάδραση του 
αντικειμένου που έχει στα χέρια του για λάθος χρήση. Στην 
περίπτωση όπου το έπιπλο δέχεται αυτό το αντικείμενο, τότε είτε 
εκτελείται μια ειδική συμπεριφορά, είτε προστίθεται στο inventory 
του παίκτη το αντικείμενο που δίνει το έπιπλο αυτό. Ανάλογα με την 
περίπτωση το αντικείμενο του οποίου έγινε σωστή χρήση μπορεί να 
παραμείνει στο inventory του ήρωα ή να διαγραφεί από αυτό.

Μόλις πατηθεί το πλήκτρο συντόμευσης για το inventory, το 
αντικείμενο που είναι στα χέρια του ήρωα επιστρέφει στο inventory 
και ο αλγόριθμος του πλήκτρου δράσης θα λειτουργεί με το πρώτο 
σκέλος.

Χαρακτήρας: Εάν το στοιχείο είναι χαρακτήρας, τότε το παιχνίδι 
εισέρχεται σε κατάσταση διαλόγου με τον χαρακτήρα αυτό. Οι 
διάλογοι είναι μια ειδική κατηγορία κατάστασης παιχνιδιού. 
Ουσιαστικά σχηματίζουν ένα δέντρο, του οποίου τα θέματα 
συζήτησης αναπαρίστανται με κόμβους και πλαταίνουν καθώς το 
δέντρο προχωράει σε βάθος. Ο ήρωας κάθε φορά που είναι να 
μιλήσει πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές που θα 
τον οδηγήσουν κάποια στιγμή σε ένα τέλμα. Από την στιγμή που 
φτάσει εκεί και εξαντληθεί ένα θέμα τότε επιστρέφει στο ακριβώς 
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προηγούμενο, και εάν εξαντληθεί και αυτό στο προηγούμενο κοκ. 
έως ότου να τελειώσει ο διάλογος. Ο παίκτης έχει την δυνατότητα να 
αφήσει τον διάλογο οποιαδήποτε στιγμή. Η υλοποίηση των διαλόγων 
έγινε αρκετά εύκολα. Πρόκειται για μια λίστα η οποία έχει ως 
στοιχεία τον κάθε διάλογο. Αυτοί έχουν δείκτες: έναν που 
προσδιορίζει τους ίδιους και έναν που προσδιορίζει τον προορισμό 
που στέλνουν τον χρήστη. Ανάλογα με τις επιλογές του τελευταίου 
αυτός μεταφέρεται στον κατάλληλο διάλογο. 

6.2.5Αλγόριθμος αλλαγής δωματίου

Εκτελείται όταν ο ήρωας χρησιμοποιεί το πλήκτρο δράσης σε κάποια 
πόρτα. Στην ουσία χρησιμοποιεί μεταβλητές του στοιχείου "πόρτα", 
οι οποίες καθορίζουν σε ποιο δωμάτιο θα μεταφερθεί ο ήρωας, ποιες 
θα είναι οι συντεταγμένες του μέσα στο δωμάτιο καθώς και η τιμή 
της κατεύθυνσης του. Το καινούργιο δωμάτιο φορτώνεται στην 
μνήμη.

6.3 inventory

Το inventory είναι μια λίστα από αντικείμενα. Πρόκειται για μια 
ξεχωριστή κατάσταση παιχνιδιού. Με τα πλήκτρα πάνω και κάτω 
επιλέγεται το επόμενο ή προηγούμενο αντίστοιχα αντικείμενο.

Αλγόριθμος πλήκτρου πληροφορίας στο inventory

Ο αλγόριθμος δίνει ως ανάδραση τον ήχο πληροφορίας για το 
επιλεγμένο αντικείμενο.

Αλγόριθμος πλήκτρου δράσης στο inventory

Όταν πατηθεί το πλήκτρο δράσης μέσα στο inventory, τότε το 
παιχνίδι επανέρχεται σε κατάσταση παιχνιδιού, και ο παίκτης κρατάει 
πλέον το αντικείμενο που ήτανε επιλεγμένο (κάτι που όπως έχει 
προαναφερθεί επηρεάζει το πλήκτρο δράσης). 

6.4 μενού

Η υλοποίηση του μενού είναι πανομοιότυπη με αυτή του inventory. 
Πρόκειται για μια λίστα από αντικείμενα (menuItems). Κάθε 
αντικείμενο του μενού έχει έναν δείκτη που το προσδιορίζει, μία 
απόκριση στο πλήκτρο πληροφορίας (ηχητική περιγραφή της 
λειτουργίας του συγκεκριμένου αντικειμένου) και μία απόκριση στο 
πλήκτρο δράσης, η οποία είναι ένα κομμάτι κώδικα ειδικά φτιαγμένο 
για κάθε ένα από τα αντικείμενα του μενού.

Με τα πλήκτρα πάνω και κάτω επιλέγεται το επόμενο ή προηγούμενο 
αντίστοιχα αντικείμενο στην ίδια στήλη, ενώ με το πλήκτρο δεξιά και 
αριστερά υπάρχει μεταφορά σε επόμενη ή προηγούμενη στήλη.

Αλγόριθμος πλήκτρου πληροφορίας στο μενού
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Ο αλγόριθμος δίνει ως ανάδραση τον ήχο πληροφορίας για το 
επιλεγμένο αντικείμενο.

Αλγόριθμος πλήκτρου δράσης στο μενού

Όταν πατηθεί το πλήκτρο δράσης μέσα στο μενού τότε εκτελείται το 
κομμάτι του κώδικα που προβλέπεται για τη λειτουργία του 
επιλεγμένου αντικειμένου.

6.5 Είσοδος δεδομένων

Η χρήση του ποντικιού, η οποία στηρίζεται βασικά στην όραση για 
τον εντοπισμό της θέσης του κέρσορα στην οθόνη, κρίνεται 
ακατάλληλη για εφαρμογές βασισμένες στον ήχο [Frauenberger, 
Noisternig, 2003]. Η έλλειψη συγκεκριμένων συνόρων και η 
αδυναμία ακολουθίας των κινήσεων του κέρσορα την ώρα που αυτές 
συμβαίνουν στην οθόνη αποβαίνει αρκετά κουραστική.  Οι συσκευές 
εισόδου που χρησιμοποιούνται είναι το πληκτρολόγιο και το joystick. 
Η εφαρμογή πρέπει να υποστηρίζει και τις δύο αυτές επιλογές, για να 
υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία επιλογών και προσαρμογή στις 
ανάγκες και προτιμήσεις του χρήστη.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του πληκτρολογίου είναι ότι δεν 
υπάρχει μεγάλη αμφιβολία για το εάν έχει πατηθεί κάποιο πλήκτρο ή 
όχι, σε αντίθεση με το  joystick το οποίο αφήνει μεγαλύτερο βαθμό 
ασάφειας στις κινήσεις του. Η ανάδραση βέβαια που ακολουθεί κάθε 
ενέργεια κάνει γνωστό στον χρήστη την πραγματοποίησή της. 
Σύμφωνα όμως με τους [Sánchez, Flores, 2004], το joystick 
προσφέρει μεγαλύτερη ευχαρίστηση και διασκέδαση, ειδικά σε άτομα 
μικρότερων ηλικιών (τα παιδιά ανέφεραν ότι «τα  joystick είναι πιο 
εύκολα στην χρήση από το πληκτρολόγιο» και «τα joystick είναι πιο 
συναρπαστικά», [Sánchez, Flores, 2004]).

Προτιμήθηκαν όσο το δυνατόν λιγότερα πλήκτρα τα οποία να έχουν 
γενικευμένη χρήση σε ολόκληρη την εφαρμογή, καθώς τα πολλά 
πλήκτρα δυσκολεύουν την χρήση εφαρμογών από τυφλούς γιατί 
απαιτούν απομνημόνευση και εύρεσή τους στο πληκτρολόγιο [Berka 
et al,1998]. Επίσης πρέπει να υπάρχει συνέπεια ως προς την χρήση 
τους σε όλα τα τμήματα της εφαρμογής ώστε το αποτέλεσμα των 
ενεργειών τους να είναι αναμενόμενο και να μην υπάρχουν 
παρανοήσεις και λάθη. 

Τα πλήκτρα αυτά είναι τα τέσσερα πλήκτρα κίνησης (πάνω, κάτω, 
δεξιά, αριστερά), το πλήκτρο πληροφορίας, το πλήκτρο δράσης και 
το πλήκτρο που οδηγεί στο μενού. Έτσι, η δράση του παιχνιδιού 
εξελίσσεται με δύο κυρίως πλήκτρα (δράσης και πληροφορίας), ενώ 
το τρίτο πλήκτρο οδηγεί στα μενού. Η επιλογή των πλήκτρων του 
πληκτρολογίου για κάθε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα αφήνεται 
στην επιλογή του χρήστη, ώστε να τα προσαρμόσει αυτός με τρόπο 
που να τον βολεύουν. 
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 Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι:

• Spacebar για το πλήκτρο δράσης

• Alt για το πλήκτρο πληροφορίας

• Control για το πλήκτρο του μενού

Το πλήκτρο δράσης, ως το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο πλήκτρο, 
ανατίθεται στο Spacebar που είναι πολύ εύκολα αναγνωρίσιμο λόγω 
του χαρακτηριστικού σχήματος και μεγέθους του. Το πλήκτρο 
πληροφορίας βρίσκεται ακριβώς δίπλα, στο πλήκτρο Alt, είτε από την 
μία είτε από την άλλη πλευρά, και είναι και αυτό εύκολο στην 
εύρεση λόγω της θέσης του σε σχέση με το Spacebar. Τέλος, το 
πλήκτρο για τα μενού είναι δίπλα στο Alt .

Για τους πιο έμπειρους χρήστες δημιουργήθηκε μια σειρά 
συντομεύσεων οι οποίες έχουν στόχο να επιτρέψουν στον 
προχωρημένο ασκούμενο να πραγματοποιεί κατευθείαν οποιαδήποτε 
εντολή. Οι συντομεύσεις αυτές στηρίζονται στα πλήκτρα f και j, τα 
οποία είναι εύκολα αναγνωρίσιμα από τους τυφλούς λόγω της 
γραμμής που υπάρχει στην επιφάνειά τους και τα οποία και 
χρησιμοποιούνται ευρέως σε αντίστοιχες εφαρμογές [Sánchez, 
Flores, 2004].

Στα κλασικά παιχνίδια περιπέτειας (και γενικότερα σε 
αλληλεπιδραστικές εφαρμογές), οι συντομεύσεις γίνονται με βάση το 
γράμμα του πλήκτρου, το οποίο αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα της 
ενέργειας, έτσι ώστε να μνημονεύονται καλύτερα. Έτσι το πλήκτρο i 
οδηγεί στο inventory, το πλήκτρο m στον χάρτη (map) κλπ. Στο 
συγκεκριμένο παιχνίδι η παραπάνω αντιστοιχία δεν έχει εφαρμογή 
καθώς στηρίζεται σε οπτική αναγνώριση των πλήκτρων. 
Χρησιμοποιούνται αντί αυτού τα ευκόλως αναγνωρίσιμα πλήκτρα f 
και j και τα πλήκτρα που είναι πολύ κοντά σε αυτά. Η λίστα με τις 
συντομεύσεις ακολουθεί παρακάτω:
Πίνακας 15: τα πλήκτρα συντόμευσης

Πλήκτρο συντόμευσης ενέργεια

F Οδηγεί στο inventory

G Οδηγεί στις ρυθμίσεις

H Ο ήρωας πηγαίνει στην αρχή του 
δωματίου

J Ακούγονται ποια 
έπιπλα/αντικείμενα του δωματίου 
έχουν ανακαλυφτεί

K Οδηγεί στον χάρτη

Για τις επιλογές save, load και exit δεν δημιουργήθηκε συντόμευση 
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καθώς χρησιμοποιούνται ελάχιστες φορές κατά τη διάρκεια ενός 
παιχνιδιού και δεν είναι απαραίτητη η γρήγορη πρόσβασή τους.  

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται τα χρησιμοποιούμενα πλήκτρα της 
εφαρμογής:

JF G H K

AltCtrl SpaceBar

Εικόνα 49: τα πλήκτρα που χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι

Συνέπεια των ενεργειών σε όλες τις καταστάσεις της 
εφαρμογής: Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στον χειρισμό μιας 
εφαρμογής είναι να υπάρχει συνέπεια στα αποτελέσματα ενεργειών 
του χρήστη. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να υπάρχει ένας διακριτός και 
μικρός αριθμός ενεργειών που μπορούν να γίνουν σε κάθε 
κατάσταση παιχνιδιού, και τα αποτελέσματα των ενεργειών αυτών 
πρέπει να είναι τα ίδια σε κάθε περίπτωση. Επίσης τα πλήκτρα που 
υλοποιούν τις ενέργειες πρέπει να είναι σταθερά. Αυτό δημιουργεί 
συνέπεια στην διεπαφή της εφαρμογής και κάνει την αλληλεπίδραση 
ένα συμπαγές και συνεκτικό κομμάτι.

Οι λειτουργίες αυτές στο παιχνίδι είναι: 

• η αναγνώριση κάποιου στοιχείου, αντικειμένου κλπ. (σε μενού 
η επιλογή)

• η  πληροφορία

•  η δράση που οδηγεί σε κάποια ενέργεια.

Αυτά συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο ακριβώς σε όλες τις 
καταστάσεις. Στην κατάσταση παιχνιδιού, εάν ο ήρωας συγκρουστεί 
με κάποιο αντικείμενο του γίνεται γνωστό ποιο είναι αυτό. Έπειτα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πλήκτρο πληροφορίας για να δοθούν 
περισσότερες πληροφορίες για το έπιπλο, και το πλήκτρο δράσης για 
να υπάρξει αλληλεπίδραση με αυτό. Παρόμοια, όταν υπάρχει κίνηση 
μέσα στο μενού ή στο inventory, γίνεται γνωστό στον χρήστη ποιο 
στοιχείο είναι επιλεγμένο κάθε φορά. Με το πλήκτρο πληροφορίας 
ενημερώνεται για το ποια ενέργεια εκτελείται με αυτή την επιλογή 
(αν βρίσκεται στο μενού) ή τι αντικείμενο είναι αυτό (αν βρίσκεται 
στο inventory). Με το πλήκτρο δράσης εκτελείται η ενέργεια που 
προβλέπεται για το επιλεχθέν αντικείμενο.
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6.6 Έξοδος δεδομένων 

Για την ηχητική ανάδραση μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακουστικά 
ή και εξωτερικά ηχεία. Σχετική έρευνα [Lumbreras, Sanchez, 1998] 
έχει δείξει πως οι τυφλοί προτιμούν γενικά τα εξωτερικά ηχεία. Ένας 
από τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι ότι τα ακουστικά 
επιβάλλουν την απομόνωση από το περιβάλλον και άρα την διακοπή 
της επικοινωνίας τους με τον εκπαιδευτή.  

Σύμφωνα με τους [McCrindle, Symons, 2000], η τοποθέτηση των 
ηχείων έχει μεγάλη σημασία για την μέγιστη ικανοποίηση των 
χρηστών από το παιχνίδι. Τα εξωτερικά ηχεία πρέπει να 
τοποθετούνται περίπου στο ύψος του κεφαλιού και ο χρήστης πρέπει 
να απέχει ίση απόσταση με το καθένα από αυτά [McCrindle, Symons, 
2000].

Τέλος, η θέση και η φυσική τοποθέτηση του σώματος του χρήστη 
είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας αλληλεπίδρασης με την 
εφαρμογή. Όπως και για την απόλαυση ενός καλού βιβλίου 
απαιτείται μια ξεκούραστη θέση του σώματος, έτσι ακριβώς και στην 
διάδραση με την εφαρμογή (καθώς πρόκειται για αλληλεπιδραστική 
εξιστόρηση) ο χρήστης πρέπει να αισθάνεται άνετα και βολικά στην 
φυσική του θέση. Σχετική έρευνα [Back et al, 2001] δείχνει πως για 
την καλύτερη χρήση επιτραπέζιων εφαρμογών εξιστόρησης και 
διάδρασης, ειδικά στην περίπτωση που λείπουν οπτικά στοιχεία η 
φυσική τοποθέτηση του χρήστη είναι ένας παράγοντας μείζονος 
σημασίας. Ο χρήστης πρέπει να μπορεί να επιλέξει τον τρόπο που θα 
καθίσει και την στάση του.

6.7 Ηχογράφηση και δημιουργία ήχων

Οι περισσότεροι από τους ήχους και όλοι οι διάλογοι ηχογραφήθηκαν 
χρησιμοποιώντας ένα MacBook και αργότερα επεξεργάστηκαν με το 
λογισμικό ηχογράφησης και επεξεργασίας GarageBand της Apple. Οι 
υπόλοιποι ήχοι είτε βρέθηκαν από το διαδίκτυο είτε 
χρησιμοποιήθηκαν αυτοί που είχε έτοιμους το πρόγραμμα 
GarageBand. Όλα τα τραγούδια και h μουσική της εφαρμογής 
γράφτηκαν και εκτελέστηκαν από τον γράφοντα.
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7 Αξιολόγηση

7.1 Εκπαιδευτική συνεισφορά

Η εκπαιδευτική αξία της εφαρμογής έχει σχέση με τους σκοπούς για 
τους οποίους δημιουργήθηκε. Θα ήταν άτοπο να υποστηριχτεί ότι μία 
εφαρμογή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (ή σύνολο εφαρμογών) 
μπορεί να εκπαιδεύσει εξ ολοκλήρου έναν τυφλό στο να κινείται 
ανεξάρτητα. Αυτό μπορούν να το επιτύχουν μόνο οι εκπαιδευτές 
προσανατολισμού και κινητικότητας, και πρόκειται για μια 
προσπάθεια η οποία μπορεί να διαρκέσει χρόνια. 

Η εφαρμογή από την άλλη είναι ένα πολύ καλό βοήθημα ώστε να 
συμπληρωθεί η άσκηση των τυφλών. Μοντελοποιούνται σε ένα 
εικονικό περιβάλλον αρκετές από τις δραστηριότητες και τις ασκήσεις 
στις οποίες παίρνουν μέρος οι τυφλοί (κάποιες είναι βέβαια 
διαφοροποιημένες, όμως γενικότερα η προσομοίωση είναι αρκετά 
πιστή). Έτσι δίνεται η ευκαιρία στους ασκούμενους να προσθέσουν 
επιπλέον ώρες εξάσκησης μόνοι τους στο σπίτι τους, χωρίς να είναι 
αναγκαία η παρουσία κάποιου έμπειρου εκπαιδευτή. Η προσομοίωση 
των δραστηριοτήτων σε εικονικό περιβάλλον επιτρέπει την ασφαλή 
άσκηση επικίνδυνων δεξιοτήτων χωρίς τον κίνδυνο τραυματισμού. 
Επίσης, αν και η εφαρμογή σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται από 
ένα άτομο, δεν αποκλείονται άλλες χρήσεις της όπως μαζί με 
κάποιον εκπαιδευτή, σε ζευγάρια ή μικρές ομάδες ή ακόμη και μέσα 
σε μια τάξη.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν στοιχεία για το πόσες ώρες χρειάζονται 
να δαπανηθούν πάνω σε ένα τέτοιο παιχνίδι ώστε αυτό να 
ολοκληρωθεί. Το Μπόμπι Ροκαφέλλα σχεδιάστηκε με βάση τα 
αντίστοιχα εμπορικά παιχνίδια περιπέτειας. Ένα τέτοιο παιχνίδι (όπως 
πχ. το The Secret of Monkey Island της LucasArts [17]) προσφέρει 
ελάχιστο 50 ώρες παιχνιδιού μέχρι την ολοκλήρωσή του. Αν και 
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ένα ηχητικό παιχνίδι περιπέτειας να 
χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο λόγω της δύσκολης φύσης του, 
οι ώρες αυτές (που είναι στην πραγματικότητα και ώρες εξάσκησης) 
παραμένουν ένα πολύ σημαντικό βοήθημα και είναι μέγεθος 
υπολογίσιμο.

Με βάση τα παραπάνω, το εκπαιδευτικό παιχνίδι Μπόμπι Ροκαφέλλα 
αναμένεται να είναι ένα πολύτιμο βοήθημα και συμπλήρωμα στην 
εκπαίδευση προσανατολισμού και κινητικότητας.
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7.2 συνεισφορά ως μέσο ψυχαγωγίας

Πολλές εφαρμογές έχουν γίνει για την εκπαίδευση των τυφλών με 
την χρήση εικονικής πραγματικότητας, και κάποιες από αυτές είναι 
ταυτόχρονα και παιχνίδια [Sánchez, Sáenz, 2005], [Sánchez, Elías, 
2006]. Παρόλα αυτά καμία δεν είχε βασίσει την σχεδίασή της στο 
μέρος του παιχνιδιού, έτσι ώστε να μην υπάρχει η αίσθηση ότι 
κάποιος συμμετέχει σε εκπαιδευτική εφαρμογή αλλά παίζει ένα 
ηλεκτρονικό παιχνίδι. Οι ιστορίες, η πλοκή και το gameplay ήταν 
αρκετά περιορισμένα και πρόσφεραν μόνο μερικές ώρες παιχνιδιού. 
Επίσης ήταν εμφανές ότι πρόκειται για εκπαιδευτική εφαρμογή, και 
το παιχνίδι ήταν απλώς ένα έναυσμα ώστε να προσελκύσει τους 
χρήστες. Η παρούσα εφαρμογή βασίζεται στις αρχές του 
εκπαιδευτικού λογισμικού (edutainment), έτσι ώστε το παιχνίδι και η 
άσκηση είναι αδιαχώριστα. Το Μπόμπι Ροκαφέλλα είναι καταρχάς ένα 
παιχνίδι που θα μπορούσε να παιχτεί από τον καθένα χωρίς να 
σκέφτεται απαραίτητα ότι ασκείται στον προσανατολισμό και την 
κινητικότητα. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν την εφαρμογή αυτή (και 
παρόμοια εκπαιδευτικά παιχνίδια) πολύ ενδιαφέροντα ως βοηθήματα 
διότι έχουν την ιδιότητα να προσελκύουν τους χρήστες και να τα 
χαρακτηρίζουν ως ψυχαγωγία και όχι εκπαίδευση. Στην περίπτωση 
των μικρών παιδιών κάτι τέτοιο είναι επιθυμητό, καθώς τα παιδιά 
χάνουν το ενδιαφέρον τους γρήγορα και χρειάζονται κινητοποίηση. 
Είναι σημαντικό να μην υπερφορτώνεται ο μαθητής με ώρες 
κλασσικής εκπαίδευσης. Η άσκηση μέσω του παιχνιδιού προσφέρει 
μια πολύτιμη εναλλακτική σε αυτόν τον τομέα.

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο είναι ότι το Μπόμπι Ρoκαφέλλα είναι 
ένα ηχητικό παιχνίδι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλήρως 
αυτόνομα από έναν τυφλό. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό από μόνο 
του, καθώς τα ηχητικά παιχνίδια είναι ούτως ή άλλως ελάχιστα σε 
σχέση με τους εμπορικούς τίτλους ηλεκτρονικών παιχνιδιών (μια 
παρουσίαση των σημαντικότερων ηχητικών παιχνιδιών υπάρχει στον 
δικτυακό ιστότοπο www  .audiogames.net   [W8]), και τα περισσότερα 
από αυτά είναι πολύ απλά και όχι ολοκληρωμένες εφαρμογές που θα 
μπορούσαν να ανταγωνιστούν αντίστοιχους εμπορικούς τίτλους. Οι 
τυφλοί έχουν πολύ περιορισμένες επιλογές όσον αφορά την 
διασκέδασή τους με ψηφιακά μέσα και ιδιαίτερα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια. Τα ηχητικά παιχνίδια είναι περιορισμένα από την γλώσσα 
την οποία χρησιμοποιούν - έτσι για παράδειγμα ένα τυφλό παιδάκι 
στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε να αλληλεπιδράσει με ένα ηχητικό 
παιχνίδι στα Αγγλικά. Το Μπόμπι Ροκαφέλλα είναι το πρώτο ηχητικό 
παιχνίδι για τυφλούς στην Ελληνική γλώσσα. Αυτό δεν αποκλείει την 
μετάφραση και χρήση του σε άλλες γλώσσες (κάτι που γενικά θα 
μπορούσε να συμβεί με όλα τα ηχητικά παιχνίδια).
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7.3  το σχεδιαστικό πλαίσιο

Δημιουργήθηκε ένα σχεδιαστικό πλαίσιο, αρκετά συγκεκριμένο για 
την σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών για τυφλούς. 
Το πλαίσιο αυτό συνδυάζει αρκετές από τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες των τυφλών με τις προκλήσεις και το gameplay που 
προσφέρουν τα παιχνίδια περιπέτειας. Επάνω σε αυτό το σχεδιαστικό 
πλαίσιο δύναται να δημιουργηθούν και άλλες παρόμοιες 
εκπαιδευτικές εφαρμογές. 

Αντίστοιχα, αν και όχι όμοια πλαίσια έχουν προταθεί (αν και 
ελάχιστα) και από άλλους ερευνητές, με σημαντικότερα αυτά των 
Sanchez, Baloian [2005] και των Rober, Masuch [2005a]. Οι 
Sanchez, Baloian [2005] προτείνουν την δημιουργία ενός παιχνιδιού 
περιπέτειας, το οποίο να ενσωματώνει στοιχεία κατανόησης και 
χαρτογράφησης χώρων. Αν και το παιχνίδι που υλοποίησαν 
δοκιμάστηκε και αξιολογήθηκε με επιτυχία, παρουσιάζει αρκετά 
σημαντικά μειονεκτήματα. Κατ’ αρχάς είναι πολύ περιορισμένο ως 
παιχνίδι και έχει πολύ μικρή διάρκεια. Έπειτα δεν χρησιμοποιούνται 
όλες οι δραστηριότητες και ασκήσεις Προσανατολισμού και 
Κινητικότητας (ή αρκετές από αυτές) παρά μόνο η κατανόηση του 
χώρου και η κίνηση μέσα σε αυτόν. Τέλος, η ενσωμάτωση των 
προκλήσεων δεν ακολουθεί τις αρχές των εκπαιδευτικών ψηφιακών 
παιχνιδιών, καθώς η επίλυση του παιχνιδιού και οι ασκήσεις είναι 
εντελώς ανεξάρτητες μεταξύ τους. 

Οι Rober, Masuch [2004a] παρουσίασαν ένα πλήρες και αρκετά 
λεπτομερές πλαίσιο για την ανάπτυξη ηχητικών, τρισδιάστατων 
εφαρμογών. Το πλαίσιό τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
δημιουργηθούν διαφόρων ειδών ηχητικές εφαρμογές, από παιχνίδια 
και εικονικά περιβάλλοντα συζήτησης μέχρι εκπαιδευτικό λογισμικό. 
Αν και προσφέρει ιδιαίτερες και πρωτότυπες λύσεις για την 
δημιουργία και διάδραση με τρισδιάστατα ηχητικά εικονικά 
περιβάλλοντα, δεν εμπεριέχει την έννοια της εκπαίδευσης 
κινητικότητας και το πώς αυτή θα μπορούσε να υλοποιηθεί σε αυτά.

Το σχεδιαστικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε προσφέρει αρκετά 
πλεονεκτήματα. Βασίζεται στις σχεδιαστικές αρχές των 
εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών και έτσι το γνωσιακό υλικό είναι 
ενσωματωμένο στο παιχνίδι και το επίπεδο ενδιαφέροντος και 
προσκόλλησης αναμένεται να είναι υψηλό. Χρησιμοποιεί τις 
δραστηριότητες του προγράμματος εκπαίδευσης στον 
Προσανατολισμό και την Κινητικότητα και τις προκλήσεις και 
γρίφους των παιχνιδιών περιπέτειας ώστε να δημιουργηθεί μία 
ιδιαίτερη σειρά προκλήσεων και ασκήσεων, που να εκπαιδεύουν τον 
ασκούμενο και ταυτόχρονα να αποτελούν μέρος της επίλυσης του 
παιχνιδιού. Επίσης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην μεταβίβαση των 
αποκτηθέντων δεξιοτήτων σε πραγματικά περιβάλλοντα, κάτι που 
πετυχαίνεται με την σωστή σχεδίαση των γρίφων και της διάδρασης 
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με την επαφή ώστε να μην εμποδίζεται η εκπαίδευση.    
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8 Συμπεράσματα

8.1  Η χρήση των εικονικών περιβαλλόντων στην 
εκπαίδευση

Οι εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας προσφέρουν μια νέα 
πλατφόρμα στην εκπαίδευση. Σε περιπτώσεις όπου οι δεξιότητες που 
πρέπει να αναπτυχθούν δεν είναι μόνο νοητικές αλλά και σωματικές, 
το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των εικονικών τρισδιάστατων 
περιβαλλόντων είναι η ασφάλεια που προσφέρουν, έτσι ώστε να 
μπορούν να ασκηθούν δραστηριότητες οι οποίες θα ήταν επικίνδυνες 
χωρίς τα κατάλληλα μέσα ασφαλείας στον φυσικό κόσμο. 
Παράδειγμα αυτού αποτελούν οι εφαρμογές εκπαίδευσης σε διάσχιση 
δρόμου για τυφλούς, όπου η σύγκρουση του τυφλού με ένα 
αυτοκίνητο, που στην εφαρμογή σημαίνει απλά την αποτυχία και την 
ανάγκη επόμενης προσπάθειας διάσχισης, θα είχε τραγικές συνέπειες 
εάν συνέβαινε στο πλαίσιο μιας εκπαίδευσης στο πραγματικό 
περιβάλλον.

Η ασφάλεια αυτή που δημιουργείται επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο 
να δοκιμάσει κάποιες ασκήσεις ή τεχνικές εκπαίδευσης τις οποίες θα 
ήταν αδύνατο να πραγματοποιήσει σε μη-εικονική εκπαίδευση χωρίς 
να ρισκάρει αρκετούς ή ακόμη και σοβαρούς τραυματισμούς. Έτσι 
μπορούν να ευρεθούν τα όρια και οι δυνατότητες κάποιου, και όταν 
βρεθεί σε πραγματικές συνθήκες ο ασκούμενος να είναι πολύ πιο 
εκπαιδευμένος και προπονημένος στον τομέα του από ότι εάν δεν 
είχε συμμετάσχει σε εικονική εκπαίδευση. 

8.1.1Προσομοίωση και απόκτηση δεξιοτήτων

Στόχος της εκπαίδευσης με την χρήση εικονικών περιβαλλόντων 
είναι να υπάρξει μεταφορά των δεξιοτήτων που αποκτούνται στο 
εικονικό περιβάλλον και στην πραγματική ζωή, ώστε να 
χρησιμεύσουν στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Η 
σημαντικότερη από τις παραμέτρους που το επιτυγχάνουν αυτό είναι 
η προσεκτικά μοντελοποιημένη  προσομοίωση. Εάν η προσομοίωση 
του περιβάλλοντος, των ενεργειών αλλά και των προκλήσεων για 
τον χρήστη δεν είναι σωστά μοντελοποιημένες, υπάρχει περίπτωση 
να οδηγήσει στην λανθασμένη αίσθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων οι 
οποίες να μην έχουν εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες. Υπάρχει 
ακόμη η περίπτωση να αναπτυχθούν δεξιότητες οι οποίες μπορεί να 
έχουν αποτέλεσμα στην εικονική εφαρμογή, αλλά για κάποιον λόγο 
να μην μπορούν να μεταφερθούν στο περιβάλλον. Διαφαίνεται η 
ανάγκη για προσεκτική και αξιόπιστη προσομοίωση, ώστε να υπάρχει 
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εκπαίδευση και μεταφορά της στο περιβάλλον για το οποίο 
προορίζεται.

Στον τομέα της εκπαίδευσης προσανατολισμού και κινητικότητας, 
κάτι τέτοιο θα μπορούσε για παράδειγμα να ισχύει εάν η διάδραση με 
το περιβάλλον γίνονταν με τέτοιο τρόπο ώστε να επέτρεπε στον 
εκπαιδευόμενο να αναγνωρίζει τα αντικείμενα τα οποία είναι μακριά 
του και με τα οποία δεν έχει επαφή. Παρόμοιες εφαρμογές έχουν 
ενέργειες με τις οποίες γίνεται γνωστό τι υπάρχει σε απόσταση 
μερικών μέτρων από τον χρήστη. Παρόλο που η επίγνωση της θέσης 
και η κινητικότητα βοηθώνται με αυτόν τον τρόπο και διενεργούνται 
ευκολότερα μέσα στο εικονικό περιβάλλον, δεν είναι ρεαλιστικές 
μεταφορές του τρόπου με τον οποίο ένας τυφλός κινείται και 
αλληλεπιδρά με το πραγματικό περιβάλλον και ως εκ τούτου δεν 
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη πραγματικών δεξιοτήτων.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα της εκπαίδευσης μέσω εικονικών 
περιβαλλόντων είναι ότι στα εικονικά περιβάλλοντα μπορούν να 
μοντελοποιηθούν αρκετές καταστάσεις οι οποίες είτε είναι ανέφικτο 
να δημιουργηθούν στην πραγματικότητα, είτε το κόστος υλοποίησής 
τους είναι τόσο μεγάλο που την κάνει απαγορευτική [Moreno-Ger et 
al, 2005], [Squire, 2000]. Παραδείγματα τέτοιων μοντελοποιήσεων 
είναι η πυρκαϊά για της εκπαίδευση πυροσβεστών, η εκπαίδευση των 
πιλότων μαχητικών αεροσκαφών κλπ . Επίσης συμβάντα τα οποία 
έχουν αρκετά μεγάλο κόστος δοκιμών όπως για παράδειγμα η 
κρούση ενός αυτοκινήτου σε τοίχο ή άλλο εμπόδιο ή η σύγκρουση 
αεροσκάφους με το έδαφος. Σημαντικό στοιχείο και σε αυτές τις 
περιπτώσεις παραμένει η προσεκτική μοντελοποίηση ώστε να είναι 
ρεαλιστικές οι προσομοιώσεις και να ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα.

8.2 Εκπαίδευση τυφλών

Το σχεδιαστικό πλαίσιο και η εφαρμογή που αναπτύχθηκαν 
χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα τομέων της εκπαίδευσης 
προσανατολισμού και κινητικότητας στην οποία παίρνουν μέρος οι 
τυφλοί. Ταυτόχρονα συνδέονται με μια δεμένη ιστορία και πλοκή 
καθώς και με gameplay βασισμένο στα παιχνίδια περιπέτειας. 
Σημαντικό στοιχείο ήταν η απευθείας επικοινωνία με εκπαιδευτές 
κινητικότητας, από την βοήθεια των οποίων αναγνωρίστηκαν οι 
ανάγκες και η πιθανή βοήθεια και συμβολή στο έργο τους. Όλες οι 
δεξιότητες και δραστηριότητες εκπαίδευσης που μοντελοποιήθηκαν 
στην εφαρμογή προήλθαν απευθείας από τις αντίστοιχες της 
εκπαίδευσης των τυφλών, αφού μεταφέρθηκαν πρώτα σε μορφή 
τέτοια ώστε να αποτελούν μέρος ενός παιχνιδιού.

Παρόμοια εκπαιδευτικά παιχνίδια προσανατολισμού και κινητικότητας 
(όπως των [Sánchez, Sáenz, 2005] και [Sánchez, Elías, 2006]) 
δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην νοητική εκπαίδευση και την όξυνση 
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των δεξιοτήτων του ασκούμενου. Από την άλλη μεριά δεν έχουν το 
εύρος των δραστηριοτήτων και τομέων που αναπτύχθηκαν στην 
συγκεκριμένη εργασία, τόσο στο σχεδιαστικό πλαίσιο όσο και στο 
υλοποιηθέν προϊόν, και κυρίως δεν χρησιμοποιούν τις αρχές του 
εκπαιδευτικού λογισμικού ώστε να δημιουργηθεί ένα δυναμικό και 
ενδιαφέρον παιχνίδι (με ταυτόχρονη εκπαιδευτική αξία), κάτι που 
ήταν κεντρικός στόχος και οδήγησε εξ’ αρχής την σχεδίαση.

8.3  Ηλεκτρονικά παιχνίδια για τυφλούς

Καταρχάς, με την δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
(εκπαιδευτικών και μη) για τυφλούς, και ιδιαίτερα για παιδιά, τους 
δίνεται μια ευκαιρία να συμμετάσχουν στην δυσπρόσιτη για αυτούς 
και συνάμα τεράστια αγορά της ηλεκτρονικής ψυχαγωγίας. Οι τυφλοί 
είναι αποκλεισμένοι από την βιομηχανία του θεάματος λόγω της 
ιδιόμορφης αναπηρίας τους. Ειδικά σχεδιασμένες εφαρμογές πρέπει 
να καλύψουν το κενό αυτό και να δώσουν την ευκαιρία σε αυτούς 
τους ανθρώπους να ψυχαγωγηθούν με τον ίδιο τρόπο που 
ψυχαγωγούνται τα άτομα της εποχής τους.

Διανύουμε την εποχή της πληροφορίας, με τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή να είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο για την εργασία, τον 
ατομικό ή κοινωνικό χρόνο. Η δυσκολία της ενασχόλησης των 
τυφλών με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λόγω της έλλειψης 
ειδικών διεπαφών για αυτό το σκοπό, τους καθιστά αποκομμένους 
από τον κόσμο της πληροφορίας και επιπρόσθετα και από εργασιακά, 
κοινωνικά, ψυχαγωγικά κλπ. περιβάλλοντα τα οποία χρησιμοποιούν 
ψηφιακά μέσα. 

Η ανάπτυξη εφαρμογών και παιχνιδιών για τυφλούς αναγκαστικά 
αγγίζει ταυτόχρονα και θέματα της διεπαφής τους με τον 
υπολογιστή. Έτσι δημιουργούνται προτάσεις, πρωτότυπα κλπ. των 
οποίων η χρήση μπορεί να γενικευτεί και σε άλλους τομείς 
εφαρμογών και προγραμμάτων, με απώτερο σκοπό να μπορέσουν να 
ενταχθούν οι τυφλοί στα εργασιακά και λοιπά περιβάλλοντα. Τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια επίσης δανείζονται τεχνικές από τον χώρο της 
αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή για Άτομα με Ειδικές 
Ανάγκες και αντίστοιχα προσφέρουν και σε αυτόν. 

8.4 Μελλοντικές Βελτιώσεις 

8.4.1 Διάδραση

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τόσο ως στοιχείο εξόδου όσο και 
ανάδρασης τον ήχο (τρισδιάστατο και stereo).

Μία πολύ σημαντική παράμετρος είναι η προσθήκη της αφής ως 
στοιχείο διεπαφής, τόσο εισόδου όσο και εξόδου. Υπάρχουν πολλές 
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εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας για εκπαίδευση τυφλών με 
ταυτόχρονη χρήση απτικής και ακουστικής ανάδρασης [Tzovaras et 
al, 2004], όπως επίσης και παιχνίδια τα οποία έχουν χρησιμοποιήσει 
απτικές συσκευές εισόδου [Wood et al, 2003]. 

Ένα στοιχείο που θα έπρεπε να προσεχθεί ιδιαίτερα σε αυτήν την 
περίπτωση είναι ότι, ακριβώς όπως και με τον ήχο, δυσανάλογη 
χρήση του απτικού τρόπου θα έφερνε αποτελέσματα αντίθετα από τα 
επιδιωκόμενα. Πρόκειται για εκπαιδευτική εφαρμογή και ως εκ 
τούτου θα έπρεπε να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με την ανάπτυξη 
της ηχητικής διεπαφής. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναγνωριστούν 
οι τρόποι με τους οποίους οι τυφλοί χρησιμοποιούν την αφή και να 
μοντελοποιηθούν στην εφαρμογή.

Όπως έχει προαναφερθεί, αφού ευρεθεί κάποιο αντικείμενο ή έπιπλο 
τότε ψηλαφίζεται από τον τυφλό για να γίνει αντιληπτό τι είναι, 
ποιες είναι οι ιδιότητές του κλπ. Τόσο τα ορόσημα όσο και τα 
αντικείμενα εξερευνώνται με αυτόν τον τρόπο. Η απτική ανάδραση 
θα μπορούσε να ήταν μορφής τέτοιας ώστε να παρέχει εκπαίδευση 
στους τομείς της απτικής αναγνώρισης (σχήμα, μέγεθος, υλικό κλπ).

Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά ασκήσεων και δραστηριοτήτων η οποία 
στοχεύει στην ανάπτυξη της αίσθησης της αφής και την κατανόηση 
εννοιών που σχετίζονται με αυτήν. Μία εκπαιδευτική εφαρμογή θα 
μπορούσε να μοντελοποιεί στον εικονικό κόσμο σειρά αυτών. Εάν 
πρόκειται για παιχνίδι, οι παραπάνω δραστηριότητες θα μπορούσαν 
να αποτελούν μέρος του gameplay δημιουργώντας έτσι γρίφους και 
προκλήσεις προς επίλυση.

Ένας τομέας στον οποίο έχει γίνει αρκετή έρευνα τα τελευταία 
χρόνια είναι η χρήση της φωνής ως στοιχείο εισόδου και της 
συνθετικής φωνής ως στοιχείο ανάδρασης. Η είσοδος δεδομένων με 
την ομιλία καθιστά τον χρήστη αρκετά ελεύθερο ως προς τις κινήσεις 
που χρειάζεται να κάνει και προσφέρει νέες δυνατότητες στις 
ηχητικές διεπαφές. Η φωνή, τόσο η συνθετική ως έξοδο όσο και η 
φυσική ως είσοδο δεδομένων δημιουργεί έναν φυσικό τρόπο 
αλληλεπίδρασης με τον υπολογιστή και η επικοινωνία έχει 
περισσότερη ροή [Sanchez, Hassler, 2006].

Η διεπαφή με την εφαρμογή πρέπει να είναι διάφανη, έτσι ώστε να 
μπορεί ο χρήστης να ασχολείται αποκλειστικά με το παιχνίδι και την 
εκπαίδευσή του, χωρίς να βρίσκει την διεπαφή εμπόδιο στην 
αντιμετώπιση του παιχνιδιού. Η φωνητική είσοδος δεδομένων έχει 
πολλά πλεονεκτήματα σε αυτό, καθώς δεν χρειάζεται καμία άλλη 
ενέργεια από τον χρήστη πέρα από την προσφώνηση εντολών και 
δεν δεσμεύει κάποιο μέλος του.

Η είσοδος γίνεται με τις συμβατικές συσκευές εισόδου, καθώς 
χρησιμοποιείται το πληκτρολόγιο ή το joystick για να δίνονται οι 
εντολές στο πρόγραμμα. Παρόλα αυτά θα μπορούσαν να υπάρξουν 
βελτιώσεις, οι οποίες θα λάμβαναν υπόψιν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις 
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της εκπαίδευσης προσανατολισμού και κινητικότητας. Κάποιες από 
αυτές είναι η προσομοίωση του μπαστουνιού που χρησιμοποιούν οι 
τυφλοί και της μοντελοποίησης του σε απλή μορφή, ή ακόμη και της 
ρεαλιστικής μοντελοποίησης του σε κίνηση στις τρεις διαστάσεις. 
[όπως περιγράφεται από τον [Tzovaras, 2000]).

Τέλος όσον αφορά τις ηχητικές διεπαφές, υπάρχουν λύσεις που 
χρησιμοποιούν τρισδιάστατες εικονικές διεπαφές, όπου γίνεται χρήση 
χωρικών και τρισδιάστατων ήχων. 

8.4.2Παιχνίδια με ταυτόχρονη συμμετοχή πολλών παικτών

Πολλές σχετικές έρευνες πάνω στο εκπαιδευτικά παιχνίδια, 
ειδικότερα στα παιδιά ([Robertson, Good, 2002], [Sanchez, Hassler, 
2006]) δείχνουν ότι ο ένας από τους κυριότερους (αν όχι ο 
κυριότερος) λόγος που τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τα παρεχόμενα 
λογισμικά ήταν η αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες μέσα στο 
εικονικό περιβάλλον. Στην περίπτωση τυφλών παιδιών αυτό έγινε με 
είσοδο γραπτά μηνύματα και έξοδο συνθετική φωνή [Sanchez, 
Hassler, 2006]. Σε άλλη περίπτωση εξετάστηκε η χρήση walkie-
talkie για απευθείας συνομιλία [Robertson, Good, 2002]. Ένας 
τομέας που θα μπορούσε να εξεταστεί και να διευρυνθεί περαιτέρω 
είναι η ταυτόχρονη χρήση πολλών παικτών στις εκπαιδευτικές 
εφαρμογές. Αυτό δημιουργεί ερωτήματα και προκλήσεις τόσο για το 
gameplay του παιχνιδιού και πόσο αυτό αλλάζει, καθώς και (ειδικά 
στην περίπτωση τυφλών παιδιών) για την επικοινωνία και την επαφή 
μεταξύ τους.     

8.5 Περιορισμοί

Επειδή οι στόχοι της εφαρμογής είναι εκπαιδευτικοί, η τεχνική 
αρτιότητα και οι περιορισμοί που υπάρχουν ως προς αυτή δεν είναι 
το κύριο περιοριστικό στοιχείο. Οι περιορισμοί αφορούν κυρίως τα 
κομμάτια εκείνα της πραγματικής εκπαίδευσης τα οποία είτε δεν 
χρειάζεται είτε δεν δύναται να μοντελοποιηθούν, καθώς είναι πολύ 
δύσκολη η ακριβής μετάβαση των συνθηκών εκπαίδευσης στο 
εικονικό περιβάλλον.

Καταρχάς εξ’ ορισμού η εκπαίδευση στον προσανατολισμό και την 
κινητικότητα προϋποθέτει την κίνηση των ασκούμενων. Οι τεχνικές 
πορείας καθώς και το βάδισμα πρέπει να προπονηθούν για να 
κατανοηθούν και να χρησιμοποιούνται από τους τυφλούς. Πολλά 
πράγματα τα οποία στην εφαρμογή γίνονται με το πάτημα ενός 
πλήκτρου (όπως η στροφή ή το βάδισμα) στην πραγματικότητα 
χρησιμοποιούν εξειδικευμένες τεχνικές και πρέπει να μαθευτούν. Η 
ακολουθία ενός τοίχου ή το παράλληλο βάδισμα με τοίχο ή άλλη 
επιφάνεια, ενώ στην εφαρμογή γίνεται με την χρήση του πλήκτρου 
εμπρός και την ανάδραση από τον ήχο της παραλληλίας, είναι στην 
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πραγματικότητα ένα αρκετά πιο δύσκολο εγχείρημα.

Το ίδιο ισχύει και για τις τεχνικές χρήσης του μπαστουνιού, οι οποίες 
είναι συγκεκριμένες και απαιτούν ιδιαίτερη εκπαίδευση. Η κρούση με 
άλλα αντικείμενα συμβαίνει αυτόματα στην εφαρμογή, όταν ο ήρωας 
συγκρουστεί με κάποιο εμπόδιο. Στην κινητικότητα αυτό έχει 
περισσότερες παραμέτρους, καθώς πρέπει η κίνηση του μπαστουνιού 
να είναι τέτοια ώστε να εντοπιστεί το εμπόδιο. Στην χρήση του 
μπαστουνιού υπάρχει και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα και 
κινδύνους στην κίνηση των τυφλών σε εξωτερικούς χώρους. Το 
μπαστούνι δεν εντοπίζει αντικείμενα που βρίσκονται σε κάποιο ύψος 
[1], [2]. Έτσι οι ταμπέλες της οδοσήμανσης, μπαλκόνια τα οποία 
βρίσκονται σχετικά χαμηλά, θάλαμοι καρτοτηλεφώνων κλπ. 
αποτελούν κίνδυνο, διότι, ακριβώς επειδή υπάρχουν σε ψηλό 
επίπεδο, δεν εντοπίζονται άμεσα.

Τα ηχητικά περιβάλλοντα, αν και μπορούν να εμπλουτιστούν σε 
μεγάλο βαθμό με τη χρήση βοηθητικών ήχων, δεν μπορούν να 
προσομοιάσουν με ακρίβεια την πολυπλοκότητα και πολυμορφία των 
πραγματικών περιβαλλόντων. Έτσι είναι πιο εύκολο να 
αναγνωριστούν ιδιαίτεροι θόρυβοι και ήχοι στην εικονική εφαρμογή 
από ότι θα ήταν σε μία πραγματική κατάσταση.

Ένας ακόμη περιορισμός είναι η απουσία οποιασδήποτε μορφής 
απτικής εισόδου ή ανάδρασης. Το στοιχείο αυτό είναι μεγάλο μέρος 
της κίνησης των τυφλών και χρησιμοποιείται οποτεδήποτε υπάρχει 
επαφή με κάποιο αντικείμενο ώστε αυτό να αναγνωριστεί. Επίσης 
χρησιμεύει στην ελεύθερη κίνηση και στην αναγνώριση 
αντικειμένων, καθώς αντικαθιστά την όραση των τυφλών σε 
άγνωστο περιβάλλον. 

8.6  Συμπεράσματα

Η αξία της εφαρμογής έγκειται στην εκπαίδευση στην χαρτογράφηση 
του περιβάλλοντα χώρου και της νοητικής αναπαράστασης του. Τόσο 
οι διαδικασίες κίνησης σε εξωτερικούς χώρους όσο και σε 
εσωτερικούς χρησιμοποιούν παρόμοιους νοητικούς μηχανισμούς. 
Έτσι η εκπαίδευση σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος είναι εξαιρετικά 
σημαντικός, προσομοιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την εκπαίδευση 
προσανατολισμού και κινητικότητας. Επιπρόσθετα, η νοητική 
αναπαράσταση χώρων είναι μια δεξιότητα η οποία όσο 
χρησιμοποιείται και εξασκείται τόσο περισσότερο οξύνεται [Sánchez, 
Baloian, 2005], [Lumbreras, Sanchez, 1998]. Ο σκοπός της 
εφαρμογής είναι να δημιουργηθούν συνθήκες στις οποίες για να 
επιλυθούν οι γρίφοι και να προχωρήσει το παιχνίδι πρέπει να υπάρξει 
σωστή αναπαράσταση και κατανόηση του χώρου (ή αντίστοιχα, 
ανάλογα με τον γρίφο, δεξιότητα που να προέρχεται από την 
εκπαίδευση κινητικότητας), και έτσι συντελεί στην εκπαίδευση των 
ασκούμενων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
Αλγόριθμος Βήματος
public void walk(){

Element el1;  // voithitiko antikeimeno element gia na apothikevetai afto 
pou erxetai apo ton pinaka elements

Element el2;

 // currentSound = getAudioClip(getCodeBase(),"homersimpson.wav");
 //currentSound.play();

   // elegxos an h katefthinisi tou einai voreia dhladh 1

   if ( hero.getDirectionHero() == 1) {

   //  an h prosta thesi einai kenh
         if ( currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero(), 
hero.getYHero() - 1) == null){
         
         //  an yparxei kati plagiws 1
         if  ( currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() - 1, 
hero.getYHero() - 1) != null ){
         
         el2 = 
currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() - 1, hero.getYHero() - 
1);
        
         // an einai toixos
         if   ( el2.getSuperNumber() == 1 ){
         
         System.out.println("aristera toixos");
        
         
         }
         //  n einai porta
         else if   ( el2.getSuperNumber() == 2 ){
         
         System.out.println("aristera porta");
        
         }
         
         
         }
         
//          an yparxei kati plagiws 2
         if  ( currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() +1, 
hero.getYHero() - 1) != null ){
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         el2 = 
currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() + 1, hero.getYHero() - 
1);
        
         // an einai toixos
         if   ( el2.getSuperNumber() == 1 ){
         
         System.out.println("deksia toixos");
        
         }
         
//           an einai porta
         else if   ( el2.getSuperNumber() == 2 ){
         
         System.out.println("deksia porta");
         }
         
         
           }
         
         
           heroXOld = hero.getXHero(); heroYOld = hero.getYHero();
           
           currentRoom.putElement(null,heroXOld, heroYOld); 

           hero.walk();
           
           //  hxoi sto walk
           // get footstep
           // footStepSound.play();
               

         }

   //  sigrousi me antikeimeno
        else {

              el1 = currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero(), 
hero.getYHero() - 1);

              System.out.println(el1.getLookSound());

        }

   }

   // elegxos an h katefthinisi tou einai anatolika dhladh 2

   if ( hero.getDirectionHero() == 2) {
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  // an h thesh einai kenh
  if ( currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero()+ 1 , 

hero.getYHero()) == null){
            

    //  an yparxei kati plagiws 1
    if  ( currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() + 1, 
hero.getYHero() - 1) != null ){
    
    el2 = 
currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() + 1, hero.getYHero() - 
1);
   
    // an einai toixos
    if   ( el2.getSuperNumber() == 1 ){
    
    System.out.println("panw toixos");
   
    }
    
    //  an einai porta
    else if   ( el2.getSuperNumber() == 2 ){
    
    System.out.println("panw porta");
   
    
    }
    
    
    }
    
//     an yparxei kati plagiws 2
    if  ( currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() + 1, 
hero.getYHero() + 1) != null ){
    
    el2 = 
currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() + 1, hero.getYHero() + 
1);
   
    // an einai toixos
    if   ( el2.getSuperNumber() == 1 ){
    
    System.out.println("katw toixos");
   
      }
    
//      an einai porta
    else if   ( el2.getSuperNumber() == 2 ){
    
    System.out.println("katw porta");
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    }
    
    }
    
    
      heroXOld = hero.getXHero(); heroYOld = hero.getYHero();
      
       currentRoom.putElement(null,heroXOld, heroYOld); 

hero.walk();
    

//  hxoi sto walk
  

// get footstep
    // footStepSound.play();

     }
  
     // an yparxei antikeimeno mprosta
      else {

      el1 = currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() , 
hero.getYHero() + 1);

      System.out.println(el1.getLookSound());

          }

  }

    // elegxos an h katefthinisi tou einai notia dhladh 3

    if ( hero.getDirectionHero() == 3) {

    // an einai h thesi kenh
    if ( currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() , 
hero.getYHero()+ 1 ) == null){

     //  an yparxei kati plagiws 1
     if  ( currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() - 1, 
hero.getYHero() + 1) != null ){
     
     el2 = 
currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() - 1, hero.getYHero() + 
1);
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     // an einai toixos
     if   ( el2.getSuperNumber() == 1 ){
     
     System.out.println("deksia toixos");
    
     
     }
     //  n einai porta
     else if   ( el2.getSuperNumber() == 2 ){
     
     System.out.println("deksia porta");
    
     }
     
     }
     
//      an yparxei kati plagiws 2
      if  ( currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() + 1, 
hero.getYHero() + 1) != null ){
     
     el2 = 
currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() + 1, hero.getYHero() + 
1);
    
     // an einai toixos
     if   ( el2.getSuperNumber() == 1 ){
     
     System.out.println("aristera toixos");
    
     
     }
     
//       an einai porta
     else if   ( el2.getSuperNumber() == 2 ){
     
     System.out.println("aristera porta");
    
     }
     
     }
     
     
       heroXOld = hero.getXHero(); heroYOld = hero.getYHero();
       
       currentRoom.putElement(null,heroXOld, heroYOld); 

    hero.walk();
       
    //  hxoi sto walk
    //  get footstep
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     // footStepSound.play();
     

     }
    
    // an yparxei antikeimeno mprosta
        else {

        el1 = currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() , 
hero.getYHero() + 1);

        System.out.println(el1.getLookSound());

             }
 
    }

    // elegxos an h katefthinisi tou einai ditika dhladh 4

    if ( hero.getDirectionHero() == 4) {

    if ( currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() - 1 , 
hero.getYHero() ) == null){

     //  an yparxei kati plagiws 1
     if  ( currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() - 1, 
hero.getYHero() - 1) != null ){
     
     el2 = 
currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() - 1, hero.getYHero() - 
1);
    
     // an einai toixos
     if   ( el2.getSuperNumber() == 1 ){
     
     System.out.println("panw toixos");
    
     
     }
     //  n einai porta
     else if   ( el2.getSuperNumber() == 2 ){
     
     System.out.println("panw porta");
    
     }
     
     
     }
     
//      an yparxei kati plagiws 2
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     if  ( currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() - 1, 
hero.getYHero() + 1) != null ){
     
     el2 = 
currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() - 1, hero.getYHero() + 
1);
    
     // an einai toixos
     if   ( el2.getSuperNumber() == 1 ){
     
     System.out.println("katw toixos");
    
     }
     
//       an einai porta
     else if   ( el2.getSuperNumber() == 2 ){
     
     System.out.println("katw porta");
    
     }
     
     }
     
        heroXOld = hero.getXHero(); heroYOld = hero.getYHero();
        
        currentRoom.putElement(null,heroXOld, heroYOld); 

 hero.walk();
       
 //  hxoi sto walk

 //  get footstep
     // footStepSound.play();
     
    }

    // an yparxei antikeimeno mprosta
    else {

    el1 = currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() - 1, 
hero.getYHero() );

    System.out.println(el1.getLookSound());

    }

    }
  
   
}         //   edw teleivnei h methodos walk
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Αλγόριθμος στροφής (ενδεικτικά παρουσιάζεται η δεξιά στροφή)
// STROFH DEKSIA -- TURN RIGHT

public void turnRight(){

if (hero.getDirectionHero() == 1) {

hero.setDirectionHero(2);

}

else if (hero.getDirectionHero() == 2) {

hero.setDirectionHero(3);

}

else if (hero.getDirectionHero() == 3) {

    hero.setDirectionHero(4);

    }

else{

    hero.setDirectionHero(1);

    }

rp.repaint();

}

Αλγόριθμος του πλήκτρου Look At
public void lookButton(){

      Element el1;  // voithitiko antikeimeno element gia na apothikevetai afto 
pou erxetai apo ton pinaka elements

       // elegxos an h katefthinisi tou einai voreia dhladh 1

      if ( hero.getDirectionHero() == 1) {

      if ( currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero(), 
hero.getYHero() - 1) == null){

      System.out.println("den yparxei kati edw");
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      }

      else {

      el1 = currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero(), 
hero.getYHero() - 1);

      if ( el1.getBefore() == true){
      
      System.out.println(el1.getLookAtSoundBefore());
      
      }
      else{
      
      System.out.println(el1.getLookAtSoundAfter());
      
      }          

           }
      }

      // elegxos an h katefthinisi tou einai anatolika dhladh 2

      if ( hero.getDirectionHero() == 2) {

      if ( currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero()+ 1 , 
hero.getYHero()) == null){

      System.out.println("den yparxei kati edw");

      }

      else {

      el1 = currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() + 1, 
hero.getYHero());

      if ( el1.getBefore() == true){
      
      System.out.println(el1.getLookAtSoundBefore());
      
      }
      else{
      
      System.out.println(el1.getLookAtSoundAfter());
      
      }  
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           }

      }

      // elegxos an h katefthinisi tou einai notia dhladh 3

      if (hero.getDirectionHero() == 3) {

      if ( currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() , 
hero.getYHero()+ 1 ) == null){

      System.out.println("den yparxei kati edw");
      }

      else {

      el1 = currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() , 
hero.getYHero() + 1);
      
      if ( el1.getBefore() == true){
      
      System.out.println(el1.getLookAtSoundBefore());
      
      }
      else{
      
      System.out.println(el1.getLookAtSoundAfter());
      
      }  

           }

      }

     // elegxos an h katefthinisi tou einai ditika dhladh 4

      if ( hero.getDirectionHero() == 4) {
     
      if ( currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() - 1 , 
hero.getYHero() ) == null){

      System.out.println("den yparxei kati edw");
      
      }   
          
      else {

      el1 = currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() - 1, 
hero.getYHero() );
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      if ( el1.getBefore() == true){
      
      System.out.println(el1.getLookAtSoundBefore());
      
      }
      else{
      
      System.out.println(el1.getLookAtSoundAfter());
      
      }  
           }

      }

}        // EDW TELEIWNWI H METHODOS LOOKBUTTON

Αλγόριθμος του πλήκτρου Action
public void actionButton(){

Element el1;  // voithitiko antikeimeno element gia na apothikevetai afto pou 
erxetai apo ton pinaka elements

// elegxos an kratietai antikeimeno sto xeri h oxi
// an DEN kratietai -- 1o SKELOS

if ( isItemAtHandTrue == false){

      // elegxos an h katefthinisi tou einai voreia dhladh 1
      if ( hero.getDirectionHero() == 1) {

      //  an den yparxei antikeimeno mprosta
          if ( currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero(), 
hero.getYHero() - 1) == null){

                     System.out.println("den yparxei kati edw");
                 }
         // an yparxei antikeimeno mprosta 
          else {

          // fere to antikeimeno kai des ti einai
          el1 = currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero(), 
hero.getYHero() - 1);

          // an einai toixos
          if ( el1.getSuperNumber() == 1){
          
          el1.getInteractionSoundBefore();
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          }

          // an einai porta
          else if ( el1.getSuperNumber() == 2){
          
         
changeRoom(el1.getRoomToGo(),el1.getHeroXToGo(),el1.getHeroYToGo(),e
l1.getDirectionToGo());
          
          }
          
          // an einai epiplo
          else {
          
        // prota an einai idiaitero epiplo  
        // an einai to psigio sthn kouzina
        if ( el1 == r3FridgeClosed){
        
        r3r.putElement(r3FridgeOpen, 2, 1);
        
        }  
        
        // an einai to ntoulapaki sto mpanio
        else if ( el1 == r8SinkClosed){
        
        r8r.putElement(r8SinkOpen, 5, 2);r8r.putElement(r8SinkOpen, 
5, 3);
        
        } 
        
        // an einai to skampo ths mamas
        else if ( el1 == r6Stool1){
        
        r6r.putElement(r6Stool2,5,3); // to skampo dipla apo ta rafia
        

r6r.putElement(r6Stores2,6,2);r6r.putElement(r6Stores2,6,3);r6r.putElement(r
6Stores2,6,4); // ta kainourgia rafia
        r6r.putElement(null,2,1);  // afairesh tou paliou skampo
        
        
        
        
        rp.repaint();
        } 
        
        // an einai o protos phter
        else if( el1 == r9Peter1){
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        // an exei pesei to mpoukali apo to skamnaki
        if (r7Table.getBefore() == true){
        
        

System.out.println(r9Peter1.getInteractionSoundBefore());
        
        }
        else{
        
        System.out.println(r9Peter1.getInteractionSoundAfter());
        }
        
        } 
        
        // an einai kapoio allo epiplo
        else{ 
          
        // an exei katastash PRIN
        if (el1.getBefore() == true) {

          // an dinei antikeimeno dwse to
          if ( el1.getItemGives() != null){ 
          
                             i.addItem(el1.getItemGives());          //  vale sto inventory to 
antikeimeno pou exei to sigkekrimmeno element
          
          }
                             System.out.println(el1.getInteractionSoundBefore()); 
                             
                             el1.setBefore(false);              // kane thn katastash tou 
element before=false
                               
                     }

          // an exei katastash META
                   else{

                   System.out.println(el1.getInteractionSoundAfter()); 

                       }
        }
        
                  }
              }

      }

      // elegxos an h katefthinisi tou einai anatolika dhladh 2
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      if ( hero.getDirectionHero() == 2) {

      //  an den yparxei antikeimeno mprosta
      if ( currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero()+ 1 , 
hero.getYHero()) == null){
            
      System.out.println("den yparxei kati edw");
          }

      // an yparxei antikeimeno mprosta 
      else {

      // fere to antikeimeno kai des ti einai
      el1 = currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() + 1, 
hero.getYHero());

      // an einai toixos
          if ( el1.getSuperNumber() == 1){
          
          el1.getInteractionSoundBefore();
          }

          // an einai porta
          else if ( el1.getSuperNumber() == 2){
          
         
changeRoom(el1.getRoomToGo(),el1.getHeroXToGo(),el1.getHeroYToGo(),e
l1.getDirectionToGo());
          
          }
          
          // an einai epiplo
         
          else {
          
//         prota an einai idiaitero epiplo  
          // an einai to psigio sthn kouzina
          if ( el1 == r3FridgeClosed){
          
          r3r.putElement(r3FridgeOpen, 2, 1);
          
          }  
          
          // an einai to ntoulapaki sto mpanio
          else if ( el1 == r8SinkClosed){
        
        r8r.putElement(r8SinkOpen, 5, 2);r8r.putElement(r8SinkOpen, 
5, 3);
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        } 
        
          // an einai to skampo ths mamas
        else if ( el1 == r6Stool1){
        
        r6r.putElement(r6Stool2,5,3); // to skampo dipla apo ta rafia
        

r6r.putElement(r6Stores2,6,2);r6r.putElement(r6Stores2,6,3);r6r.putElement(r
6Stores2,6,4); // ta kainourgia rafia
        r6r.putElement(null,2,1);  // afairesh tou paliou skampo
        
        
        
        rp.repaint();
        
        
        } 
          
        // an einai o protos phter
        else if( el1 == r9Peter1){
        
        // an exei pesei to mpoukali apo to skamnaki
        if (r7Table.getBefore() == true){
        
        

System.out.println(r9Peter1.getInteractionSoundBefore());
        
        }
        else{
        
        System.out.println(r9Peter1.getInteractionSoundAfter());
        }
        
        } 
          
          // an einai kapoio allo epiplo
          else{ 
          
          // an exei katastash PRIN
          if (el1.getBefore() == true) {

          // an dinei antikeimeno dwse to
          if ( el1.getItemGives() != null){ 
        
                           i.addItem(el1.getItemGives());          //  vale sto inventory to 
antikeimeno pou exei to sigkekrimmeno element
        
          }
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          System.out.println(el1.getInteractionSoundBefore()); 
                 
          el1.setBefore(false);              // kane thn katastash tou 
element before=false
                               
                  }

          // an exei katastash META
                   else{

                   System.out.println(el1.getInteractionSoundAfter()); 

                       }

                    }
          }
              }

      }

      // elegxos an h katefthinisi tou einai notia dhladh 3
      if ( hero.getDirectionHero() == 3) {

      // an den yparxei antikeimeno mprosta 
      if ( currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() , 
hero.getYHero() + 1 ) == null){
           
      System.out.println("den yparxei kati edw");
          }

      // an yparxei antikeimeno mprosta 
      else {

      //   fere to antikeimeno kai des ti einai
      el1 = currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() , 
hero.getYHero() + 1);
      
      // an einai toixos
          if ( el1.getSuperNumber() == 1){
          
                 el1.getInteractionSoundBefore();
          }

          // an einai porta
          else if ( el1.getSuperNumber() == 2){
          
         
changeRoom(el1.getRoomToGo(),el1.getHeroXToGo(),el1.getHeroYToGo(),e
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l1.getDirectionToGo());
          
          }
          
          // an einai epiplo
          else {
          
         //prota an einai idiaitero epiplo  
          // an einai to psigio sthn kouzina
          if ( el1 == r3FridgeClosed){
          
          r3r.putElement(r3FridgeOpen, 2, 1);
          
          } 
        // an einai to ntoulapaki sto mpanio
          else if ( el1 == r8SinkClosed){
        
        r8r.putElement(r8SinkOpen, 5, 2);r8r.putElement(r8SinkOpen, 
5, 3);
        
        } 
        
          // an einai to skampo ths mamas
        else if ( el1 == r6Stool1){
        
        r6r.putElement(r6Stool2,5,3); // to skampo dipla apo ta rafia
        

r6r.putElement(r6Stores2,6,2);r6r.putElement(r6Stores2,6,3);r6r.putElement(r
6Stores2,6,4); // ta kainourgia rafia
        r6r.putElement(null,2,1);  // afairesh tou paliou skampo
        
        
        
        rp.repaint();
        
        } 
          
          
        // an einai o protos phter
        else if( el1 == r9Peter1){
        
        // an exei pesei to mpoukali apo to skamnaki
        if (r7Table.getBefore() == true){
        
        

System.out.println(r9Peter1.getInteractionSoundBefore());
        
        }
        else{
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        System.out.println(r9Peter1.getInteractionSoundAfter());
        }
        
        } 
          
        // an einai kapoio allo epiplo
          else{ 
          // an exei katastash PRIN
          if (el1.getBefore() == true) {

          // an dinei antikeimeno dwse to
          if ( el1.getItemGives() != null){ 
        
                           i.addItem(el1.getItemGives());          //  vale sto inventory to 
antikeimeno pou exei to sigkekrimmeno element
        
          }
          
                       System.out.println(el1.getInteractionSoundBefore()); 
                             
                       el1.setBefore(false);              // kane thn katastash tou element 
before=false
                               
                  }

          // an exei katastash META
                   else{

                   System.out.println(el1.getInteractionSoundAfter()); 

                       }

                    }
              }
      }
      }

// elegxos an h katefthinisi tou einai ditika dhladh 4
      if ( hero.getDirectionHero() == 4) {

      // an den yparxei antikeimeno mprosta
      if ( currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() - 1 , 
hero.getYHero() ) == null){
         
      System.out.println("den yparxei kati edw");
          }
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          // an yparxei antikeimeno mprosta
      else {

      //   fere to antikeimeno kai des ti einai
      el1 = currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() - 1, 
hero.getYHero() );
      // an einai toixos
          if ( el1.getSuperNumber() == 1){
          
          el1.getInteractionSoundBefore();
          
          }

          // an einai porta
          else if ( el1.getSuperNumber() == 2){
          
         
changeRoom(el1.getRoomToGo(),el1.getHeroXToGo(),el1.getHeroYToGo(),e
l1.getDirectionToGo());
          
          }
          
          // an einai epiplo
          else {
          
         //prota an einai idiaitero epiplo  
          // an einai to psigio sthn kouzina
          if ( el1 == r3FridgeClosed){
          
          r3r.putElement(r3FridgeOpen, 2, 1);
          
          } 
          
        // an einai to ntoulapaki sto mpanio
          else if ( el1 == r8SinkClosed){
        
        r8r.putElement(r8SinkOpen, 5, 2);r8r.putElement(r8SinkOpen, 
5, 3);
        
        } 
          
          // an einai to skampo ths mamas
        else if ( el1 == r6Stool1){
        
        r6r.putElement(r6Stool2,5,3); // to skampo dipla apo ta rafia
        

r6r.putElement(r6Stores2,6,2);r6r.putElement(r6Stores2,6,3);r6r.putElement(r
6Stores2,6,4); // ta kainourgia rafia
        r6r.putElement(null,2,1);  // afairesh tou paliou skampo
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        rp.repaint();
        
        
        } 
        
        // an einai o protos phter
        else if( el1 == r9Peter1){
        
        // an exei pesei to mpoukali apo to skamnaki
        if (r7Table.getBefore() == true){
        
        

System.out.println(r9Peter1.getInteractionSoundBefore());
        
        }
        else{
        
        System.out.println(r9Peter1.getInteractionSoundAfter());
        }
        
        } 
          
          // an einai kapoio allo epiplo
          else{ 
          // an exei katastash PRIN
          if (el1.getBefore() == true) {

          // an dinei antikeimeno dwse to
          if ( el1.getItemGives() != null){ 
        
                           i.addItem(el1.getItemGives());          //  vale sto inventory to 
antikeimeno pou exei to sigkekrimmeno element
        
          }
                       
          System.out.println(el1.getInteractionSoundBefore()); 
                             
                      el1.setBefore(false);              // kane thn katastash tou element 
before=false
                               
                  }

          // an exei katastash META
                   else{

                   System.out.println(el1.getInteractionSoundAfter()); 

                       }
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                    }
              }
      }
      }

      
      
}

// an KRATIETAI atikeimeno sto xeri -- 2o SKELOS

else{

 // elegxos an h katefthinisi tou einai voreia dhladh 1
 if ( hero.getDirectionHero() == 1) {

//  an den yparxei antikeimeno mprosta
         if ( currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero(), 
hero.getYHero() - 1) == null){

                    System.out.println("den yparxei kati edw");
         }
         
        // an yparxei antikeimeno mprosta 
         else {

         // fere to antikeimeno kai des ti einai
         el1 = currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero(), 
hero.getYHero() - 1);
           
         //  an to antikeimeno pou pairnei einai afto pou krataei o paikths
       if (el1.getItemTakes() == itemAtHand){
         
         
         // an einai kapoio idiaitero antikeimeno
                // an einai h papoutsothiki
                if (  el1 == r6ShoesClosed){
                
              r6r.putElement(r6ShoesOpen, 
4,5);r6r.putElement(r6ShoesOpen, 5,5);
                }
                
              // an einai o peter 1
             else if( el1 == r9Peter1){
              
              r9r.putElement(r9Peter2,7,3);
             }
              
             // an einai o peter 2
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             else if( el1 == r9Peter2){
              
              r9r.putElement(r9Peter3,7,3);
              }
              
                // an einai opoio allo antikeimeno
                else{
                
                i.addItem(el1.getItemGivesAfterTakes());
                  System.out.println(el1.getItemTakes().getUseRightSound());
          //i.removeItem(itemAtHand);
           itemAtHand = null;
           isItemAtHandTrue = false;
               }
         }
         
             // an den einai afto h einai null
        else{  
         
         System.out.println(itemAtHand.getUseWrongSound());
         
         }
         
         }

           
     }   

 
 

//  elegxos an h katefthinisi tou einai anatolika dhladh 2

   if ( hero.getDirectionHero() == 2) {

     //  an den yparxei antikeimeno mprosta
     if ( currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero()+ 1 , 
hero.getYHero()) == null){
           
     System.out.println("den yparxei kati edw");
         }

     // an yparxei antikeimeno mprosta 
     else {

     // fere to antikeimeno kai des ti einai
     el1 = currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() + 1, 
hero.getYHero());
    
         //  an to antikeimeno pou pairnei einai afto pou krataei o paikths
          if (el1.getItemTakes() == itemAtHand){
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        // an einai kapoio idiaitero antikeimeno
           // an einai h papoutsothiki
             if (  el1 == r6ShoesClosed){
            
            r6r.putElement(r6ShoesOpen, 
4,5);r6r.putElement(r6ShoesOpen, 5,5);
            
             }
             
             // an einai o peter 1
             else if( el1 == r9Peter1){
             
             r9r.putElement(r9Peter2,7,3);
             }
             
              // an einai o peter 2
             else if( el1 == r9Peter2){
             
             r9r.putElement(r9Peter3,7,3);
             }
             
             
                // an einai opoio allo antikeimeno
                else{
                
                i.addItem(el1.getItemGivesAfterTakes());
                  System.out.println(el1.getItemTakes().getUseRightSound());
          //i.removeItem(itemAtHand);
           itemAtHand = null;
           isItemAtHandTrue = false;
               }
       }
               
          // an den einai afto h einai null
          else{  
         
         System.out.println(itemAtHand.getUseWrongSound());
         
         }
            
        
     }
     
   }
         
  // elegxos an h katefthinisi tou einai notia dhladh 3
  if ( hero.getDirectionHero() == 3) {

   // an den yparxei antikeimeno mprosta 
   if ( currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() , 
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hero.getYHero() + 1 ) == null){
        
   System.out.println("den yparxei kati edw");
       }

   // an yparxei antikeimeno mprosta 
   else {

   //   fere to antikeimeno kai des ti einai
   el1 = currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() , 
hero.getYHero() + 1);
//   an to antikeimeno pou pairnei einai afto pou krataei o paikths
          if (el1.getItemTakes() == itemAtHand){
         
         // an einai kapoio idiaitero antikeimeno
             // an einai h papoutsothiki
               if (  el1 == r6ShoesClosed){
            
              r6r.putElement(r6ShoesOpen, 
4,5);r6r.putElement(r6ShoesOpen, 5,5);
               }
               
           // an einai o peter 1
             else if( el1 == r9Peter1){
             
             r9r.putElement(r9Peter2,7,3);
             }
             
              // an einai o peter 2
            else if( el1 == r9Peter2){
             
             r9r.putElement(r9Peter3,7,3);
             }
             
                
                // an einai opoio allo antikeimeno
                else{
                
                i.addItem(el1.getItemGivesAfterTakes());
                  System.out.println(el1.getItemTakes().getUseRightSound());
          //i.removeItem(itemAtHand);
           itemAtHand = null;
           isItemAtHandTrue = false;
               }
       }
               
          // an den einai afto h einai null
          else{  
         
         System.out.println(itemAtHand.getUseWrongSound());
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         }
            
        
     }
     
   }
  
//elegxos an h katefthinisi tou einai ditika dhladh 4
  if ( hero.getDirectionHero() == 4) {

  // an den yparxei antikeimeno mprosta
  if ( currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() - 1 , 

hero.getYHero() ) == null){
     
  System.out.println("den yparxei kati edw");

      }

      // an yparxei antikeimeno mprosta
  else {

  //   fere to antikeimeno kai des ti einai
  el1 = currentRoom.getElementFromTable(hero.getXHero() - 1, 

hero.getYHero() );
  

//   an to antikeimeno pou pairnei einai afto pou krataei o paikths
          if (el1.getItemTakes() == itemAtHand){
         
         // an einai kapoio idiaitero antikeimeno
             // an einai h papoutsothiki
          if (  el1 == r6ShoesClosed){
            
                 r6r.putElement(r6ShoesOpen, 
4,5);r6r.putElement(r6ShoesOpen, 5,5);
              }
              
           // an einai o peter 1
            else if( el1 == r9Peter1){
            
            r9r.putElement(r9Peter2,7,3);
            }
            
             // an einai o peter 2
            else if( el1 == r9Peter2){
            
            r9r.putElement(r9Peter3,7,3);
            }
            
          // an einai opoio allo antikeimeno
              else{
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                i.addItem(el1.getItemGivesAfterTakes());
                  System.out.println(el1.getItemTakes().getUseRightSound());
          //i.removeItem(itemAtHand);
           itemAtHand = null;
           isItemAtHandTrue = false;
               }
       }
               
          // an den einai afto h einai null
          else{  
         
         System.out.println(itemAtHand.getUseWrongSound());
         
         }
            
        
     }
     
   }

  
   

  
}   // edw teleiwnei to 2o skelos

}      //  edw teleivnei h methodos actionButton
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