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Γενικές Πληροφορίες Παιχνιδιού
 Μέσα από το παιχνίδι τύπου Score Game, οι μαθητές/μαθήτριες κλήθηκαν να

βοηθήσουν μέσω κινητής συσκευής (PDA) έναν εικονικό χαρακτήρα (agent),

εξωγήινο από τον Γαλαξία της Ανδρομέδας.

 Προσπάθησαν να συγκεντρώσουν «Πόντους Ενέργειας»

επισκεπτόμενοι 3 πλατείες της πόλης τους, Λαμίας.

 Το παιχνίδι βοηθά στην κατανόηση εννοιών ενέργειας μέσα από την

αλληλεπίδραση με πρόσωπα και αντικείμενα που ενεργοποιούνται στην οθόνη

τους, ανάλογα με την θέση τους μέσω GPS στο κέντρο της πόλης Λαμίας.

 Το παιχνίδι έχει θετική επίδραση στην κατάκτηση της γνώσης της ενέργειας από

τους μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι εμπλέκονται ενεργά παίζοντας .



Εισαγωγή
 Η δημιουργία του παιχνιδιού εντάσσεται στην «Επαυξημένη

πραγματικότητα» (ΕπΠ) και ειδικότερα στα «Συστήματα επαυξημένης

πραγματικότητας που βασίζονται στην τοποθεσία» (location-based AR).

 Οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με διαφορετικά μέσα και με διαφορετικούς

τρόπους: διαβάζουν ένα βιβλίο, παρακολουθούν μια ταινία, ακούν

μουσική.

 Αυτή η διάδραση μπορεί να επιτευχθεί και με την ΕπΠ στην εκπαίδευση

μέσω των Έξυπνων Φορητών Συσκευών ( tablets, smartphones).

 Πραγματοποιείται ΕπΠ με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών

χωροθέτησης, όπως το GPS (Global Positioning System), αισθητήρων
κίνησης, αδράνειας και διεύθυνσης, καμερών ενσωματωμένων σε

συσκευές και αισθητήρων βάθους.



Είδη επαυξημένης πραγματικότητας 

 α) Επαυξημένη πραγματικότητα βάσει αναγνώρισης προτύπου - εικόνας
(Recognition Based AR),

 β) Επαυξημένη πραγματικότητα βάσει προβολής (Projection Based AR),

 γ) Επαυξημένη πραγματικότητα βάσει τοποθεσίας (Location Based AR),

 δ) Επαυξημένη πραγματικότητα βάσει περιγράμματος (Outline Based AR).

 Το παιχνίδι Lamia Energy αποτελεί μία εφαρμογή Επαυξημένης

πραγματικότητας βάσει τοποθεσίας (Location Based AR) μέσω Taleblazer

 http://taleblazer.org/

http://taleblazer.org/


Taleblazer
 Eίναι μια πλατφόρμα επαυξημένης πραγματικότητας βασισμένη στην τοποθεσία

(location-based AR) που στηρίζεται σε τεχνολογία νέφους.

 Δημιουργήθηκε από το εργαστήριο Scheller Teacher Education Program (STEP) Lab του

πανεπιστημίου MIT (Massachusetts Institute of Technology).

 Αποτελείται από ένα πρόγραμμα σχεδίασης (editor) που επιτρέπει στους χρήστες να
δημιουργούν τα δικά τους παιχνίδια για κινητά με βάση την τοποθεσία.

 Τοποθετώντας τα παιχνίδια στον πραγματικό κόσμο, τα παιχνίδια AR επιδιώκουν να

εμπλέξουν τους ανθρώπους σε εμπειρίες που συνδυάζουν πραγματικά τοπία και άλλες

πτυχές του φυσικού περιβάλλοντος με πρόσθετες ψηφιακές πληροφορίες που τους

παρέχονται από φορητές συσκευές .

 Οι παίκτες αλληλεπιδρούν με εικονικούς χαρακτήρες, αντικείμενα και δεδομένα καθώς

κινούνται στην πραγματική τοποθεσία.

 Παίζονται στις περισσότερες φορητές συσκευές συμβατές με Android και iOS με

δυνατότητα GPS (Global Positioning System).

 Μόλις γίνει λήψη ενός παιχνιδιού, δεν χρειάζεστε σύνδεση στο διαδίκτυο για να παιχτεί το

παιχνίδι.



Τα στοιχεία του παιχνιδιού

 Βασίζεται σε στοιχεία:

 α) Regions: μία ή περισσότερες περιοχές –

τοποθεσίες του πραγματικού κόσμου

 β) Agents: (εικονικοί χαρακτήρες), items
(αντικείμενα) ή οτιδήποτε άλλο επιθυμεί. Οι

Agents μπορούν να κάνουν ορισμένες actions
(ενέργειες) που εμφανίζονται ως κουμπιά.

 Για παράδειγμα, α) text: κείμενο, β) video:

βίντεο γ) built-in: παίρνεις ή αφήνεις μια

ενέργεια δ) script: προσχεδιασμένη ενέργεια.

Όταν η τοποθεσία του παίκτη πλησιάζει αρκετά

στην τοποθεσία του πράκτορα, τότε,

εμφανίζεται ο Agent με την φωτογραφία του

δίνοντας πληροφορίες για το όνομά του και

άλλα στοιχεία του.

 γ) Scenarios: σενάρια

 δ) Roles: ρόλοι
Regions: 

3 πλατείες Λαμίας

Aρχικός agent: 

εξωγήινη Elien



Υπόλοιποι Agents με τους Ρόλους τους, 

3 Σταθμοί, Scenario με Actions

1st Agent: 

Γιώργος 

ποδηλάτης

2nd Agent: 

Μαθήτρια Έλλη

3rd Agent: Δήμητρα 

υπάλληλος 

καθαριότητας



Δημιουργία οπτικών μπλοκ τύπου scratch
Χρησιμοποιεί μια γλώσσα δέσμης ενεργειών που βασίζεται σε οπτικά μπλοκ τύπου scratch

Οι χρήστες δημιουργούν λογαριασμούς που τους επιτρέπουν να αποθηκεύουν αρχεία

παιχνιδιού στο cloud, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να ληφθούν απευθείας στο πρόγραμμα

αναπαραγωγής smartphone.



2 Είδη Παιχνιδιών

 1)«Narrative Mystery» 

 2) «Score Game». 

 Το παιχνίδι Lamia Energy αποτελεί “Score Game”

 Δηλαδή χρησιμοποιείται το σκορ για να ενημερώνει

την πρόοδο του παίκτη σε όλο το παιχνίδι. Οπότε,

κερδίζουν ή χάνουν πόντους και στο τέλος, ο

παίκτης γνωρίζει τους πόντους που συγκέντρωσε

και αναλόγως νικάει ή χάνει. Αρχικά, σχεδιάζεται ένα
σενάριο που θα περιλαμβάνει την συγκέντρωση ή

την αφαίρεση πόντων σε κάθε σταθμό.

Χρησιμοποιείται ένας agent ο οποίος προσφέρει

γενικές πληροφορίες στους παίκτες και κατόπιν,

αναθέτει τον πρώτο στόχο. Οι υπόλοιποι agents
αναθέτουν τους επόμενους στόχους και οι παίκτες

αν απαντήσουν σωστά τότε λαμβάνουν πόντους.



Τίτλος Παιχνιδιού: LAMIA ENERGY





















Ευχαριστώ πολύ 

για την προσοχή σας!


