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1. Εισαγωγή 

1.1 Σκοπός  

Το παρόν έγγραφο, αποτελεί το έγγραφο απαιτήσεων του παιχνιδιού Scrabble3D και 
συγκεκριμένα της έκδοσης 3.1.0.25. Είναι λογισμικό Ανοιχτού κώδικα και διανέμεται υπό 
τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons, Noncommercial (CC-NC). 

1.2 Συμβάσεις του εγγράφου 

Όταν γράφτηκε αυτό το έγγραφο απαιτήσεων το πρόγραμμα Scrabble3D είχε ήδη 
δημιουργηθεί και μάλιστα σε stable έκδοση. Έτσι το παρόν έγγραφο έχει περισσότερο τη 
μορφή εγχειριδίου. Περιγράφει τις βασικές λειτουργίες του παιχνιδιού όπως και κάποια πιο 
τεχνικά χαρακτηριστικά του. 

1.3 Κοινό στο οποίο απευθύνεται το έγγραφο απαιτήσεων και εισηγήσεις 

Το έγγραφο απευθύνεται στους εξής χρήστες: 
 

 Προγραμματιστές: Για καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών και των δυνατοτήτων 
του παιχνιδιού, ώστε να είναι πιο εύκολες οι αλλαγές ή προσθήκες με σκοπό τη 
βελτίωση του παιχνιδιού. 

 
 Δοκιμαστές: Για τον ευκολότερο έλεγχο λαθών. Το υπάρχον έγγραφο απαιτήσεων 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν οδηγός για την αναζήτηση λαθών καθώς βοηθάει σε 
μεγάλο βαθμό όσον αφορά τον οργανωτικό τομέα. 

 
 

 Χρήστες: Αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται να παίξουν το παιχνίδι και επιθυμούν να 
μάθουν τις λειτουργίες του, καθώς και τις διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με το 
γνωστό επιτραπέζιο παιχνίδι. 

1.4 Στόχος του προγράμματος 

 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι γραμμένο στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal. Είναι 
μια βελτιωμένη έκδοση του γνωστού επιτραπέζιου παιχνιδιού Scrabble 
(http://el.wikipedia.org/wiki/Σκραμπλ).  Στον χρήστη δίνεται η δυνατότητα να παίξει εκτός 
από το κλασικό Scrabble που έχει ταμπλό διαστάσεων 15 Χ 15 γράμματα, το 
SuperScrabble που έχει ταμπλό 21 Χ 21 γράμματα και το Scrabble3D το οποίο προσθέτει 
μια 3η διάσταση στο παιχνίδι. Το παιχνίδι επίσης δίνει τη δυνατότητα να παίξεις εναντίον 
του υπολογιστή ή εναντίον άλλων παιχτών. Ενάντια σε άλλους παίχτες μπορείς να παίξεις 
τοπικά ή μέσω του Διαδικτύου. Άλλο χαρακτηριστικό είναι η ευελιξία που δίνει στον χρήστη 
, ο οποίος μπορεί να αλλάξει αρκετά στοιχεία του παιχνιδιού. Μερικά από αυτά είναι η 
γλώσσα της διεπαφής, το λεξικό με το οποίο παίζει και οι κανόνες του παιχνιδιού(π.χ. η 
αξία του κάθε γράμματος). 

http://el.wikipedia.org/wiki/Σκραμπλ
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1.5 Αναφορές 

 
Το συγκεκριμένο παιχνίδι υπάρχει στο Sourceforge και συγκεκριμένα στο: 
http://sourceforge.net/projects/scrabble/  
Επίσης έχει ένα wiki στο σύνδεσμο http://scrabble.game-
server.cc/wiki/index.php/Main_Page στον όποιο παρέχονται πληροφορίες για το παιχνίδι 
σε πολλές γλώσσες(Αγγλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ιρλανδικά, 
Σκωτσέζικα) και ένα forum στον σύνδεσμο http://17085.homepagemodules.de/  στο οποίο 
η κοινότητα του παιχνιδιού μπορεί να συζητήσει για διάφορα θέματα. Οι κυρίως 
ομιλούμενες γλώσσες στο forum είναι τα Αγγλικά και τα Γερμανικά, αλλά και δω υπάρχουν 
ξεχωριστοί τομείς στους οποίους μπορεί κάποιος να συζητήσει σε διάφορες γλώσσες. 

2. Γενική περιγραφή 

2.1 Προοπτική του προϊόντος 

Το πρόγραμμα είναι εμπνευσμένο από το επιτραπέζιο παιχνίδι Scrabble και αποτελεί 
επέκταση του ενσωματώνοντας 3 διαφορετικές εκδοχές του. Υπάρχουν παρόμοιες online 
εφαρμογές οπού μπορείς να παίξεις online το Scrabble με παίχτες απ’ όλο τον κόσμο. 
Ακόμα και η γνωστή σελίδα κοινωνικής δικτύωσης facebook περιέχει εφαρμογές οπού 
μπορείς να το παίξεις. Επίσης, υπάρχει μία ακόμα υλοποίηση της τρισδιάστατης εκδοχής 
του(Scrabble3D) σε java κώδικα.  Αυτό όμως το project ,το οποίο θέλει εγκατάσταση στον 
υπολογιστή για να παίξεις και είναι το μόνο που ενσωματώνει και τις 3 εκδοχές του 
Scrabble, παρέχει ένα πρόγραμμα στο οποίο μπορείς να παίξεις και offline, αλλά και 
online. 

2.2 Χαρακτηριστικά του προϊόντος 

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι: 

 Αρχείο 

1. Φόρτωση παιχνιδιού 

2. Αποθήκευση παιχνιδιού 

3. Αποθήκευση στιγμιότυπου οθόνης παιχνιδιού 

4. Έξοδος 

 

 Παιχνίδι 

1. Νέο παιχνίδι 

2. Επόμενος παίχτης 

3. Υπολογισμός καλύτερης δυνατής λέξης 

4. Εκκίνηση demo 

5. Καλύτερα σκορ 

6. Αναζήτηση λέξης 

http://sourceforge.net/projects/scrabble/
http://scrabble.game-server.cc/wiki/index.php/Main_Page
http://scrabble.game-server.cc/wiki/index.php/Main_Page
http://17085.homepagemodules.de/
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7. Πρόκληση κίνησης 

8. Ανάλυση παιχνιδιού 

 Διαμόρφωση 

1. Ρυθμίσεις 

2. Παράθυρα 

 Πληροφορίες 

1. Έλεγχος για ενημερώσεις 

2. Wiki 

3. Forum 

4. Twitter 

5. Facebook 

6. Βοηθός 

7. Σχετικά με… 

 Δίκτυο 

 

2.3 Ομάδες χρηστών και χαρακτηριστικά τους 

Το παιχνίδι είναι κατασκευασμένο για τις εξής κατηγορίες χρηστών: 

 Απλοί χρήστες που ενδιαφέρονται απλά να παίξουν το παιχνίδι Scrabble μαζί με την 
τρισδιάστατη εκδοχή του στον Η/Υ. Οι χρήστες αυτοί χωρίζονται ανάλογα με την 
επιθυμητή γλώσσα που χρησιμοποιούν. Είναι προφανές ότι χρειάζεται να είναι 
χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά απαιτούνται μόνο βασικές γνώσεις πάνω 
σε αυτούς. Αυτή είναι και η πιο σημαντική κατηγορία χρηστών που απευθύνεται το 
πρόγραμμα. 

 Προγραμματιστές, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την γλώσσα 
προγραμματισμού που υλοποιήθηκε το παιχνίδι, έτσι ώστε να είναι σε θέση να το 
βελτιώσουν ή να το επεκτείνουν περεταίρω. 

 Μεταφραστές, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στην επέκταση του προγράμματος 
ώστε να υποστηρίζει και άλλες γλώσσες πέρα από τις ήδη υπάρχουσες. 

2.4 Λειτουργικό περιβάλλον 

Το Scrabble3D έχει διάφορες εκδόσεις αναλόγως με το λειτουργικό σύστημα που τρέχει. 
Μπορεί να τρέξει στα Windows(32 και 64 bit) και στα Linux. Επίσης υπάρχει μια 
πειραματική έκδοση για τα MacOS. 

2.5 Περιορισμοί σχεδιασμού και υλοποίησης 

Το Scrabble3D έχει την άδεια χρήσης CC-NC. Οποιοσδήποτε προγραμματίζει πάνω σε 
αυτό το λογισμικό πρέπει να συμφωνήσει στους όρους αυτής της άδειας. Αυτό σημαίνει ότι 
είναι ελεύθερος να διαμοιράσει και να τροποποιήσει τον κώδικα ( εφόσον είναι Λογισμικό 
Ανοιχτού Κώδικα) αλλά δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει για εμπορικούς σκοπούς. 
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2.6 Τεκμηρίωση χρήστη 

Το εγχειρίδιο της εφαρμογής βρίσκεται στην σελίδα : http://scrabble.game-
server.cc/wiki/index.php/Main_Page . 
Το forum της εφαρμογής βρίσκεται  στην σελίδα: http://17085.homepagemodules.de/. Εκεί 
μπορεί ο καθένας να επικοινωνήσει με την κοινότητα του παιχνιδιού, να κάνει αναφορές 
λαθών και να λάβει υποστήριξη για πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. 
Το συγκεκριμένο project έχει και συνδέσμους στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης Twitter 
και facebook οπού μπορεί κάποιος να δει και να σχολιάσει τα νέα της εφαρμογής. 
http://twitter.com/scrabble3d  
http://www.facebook.com/pages/Scrabble3D/189119127784666  

3. Χαρακτηριστικά συστήματος 

Εδώ θα περιγραφούν πιο αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του συστήματος που αναφέρθηκαν 
στο προηγούμενο κεφάλαιο έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να ευκολότερα να 
κατανοήσουν , να δοκιμάσουν ή να επεκτείνουν το πρόγραμμα.  
Την 1η φορά που θα εκκινήσει κάποιος το πρόγραμμα, αφού το εγκαταστήσει, θα εκκινήσει 
ο βοηθός, ο οποίος θα περιγραφεί πιο κάτω. Εφόσον επιλέξεις τις προτιμήσεις γλώσσας, 
βλέπεις το κυρίως πρόγραμμα. 

 

http://scrabble.game-server.cc/wiki/index.php/Main_Page
http://scrabble.game-server.cc/wiki/index.php/Main_Page
http://17085.homepagemodules.de/
http://twitter.com/scrabble3d
http://www.facebook.com/pages/Scrabble3D/189119127784666
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3.1 Αρχείο 

3.1.1 Περιγραφή 

 
 
Επιτρέπει στο χρήστη το χειρισμό των αρχείων και στιγμιότυπων του παιχνιδιού. 
 
 

3.1.2 Φόρτωση παιχνιδιού 

Ο χρήστης εδώ μπορεί να φορτώσει ένα ήδη αποθηκευμένο παιχνίδι. 

3.1.3 Αποθήκευση παιχνιδιού 

Αποθηκεύει ένα παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη ώστε να μπορεί να συνεχιστεί άλλη 
στιγμή. 

3.1.4 Αποθήκευση στιγμιότυπου οθόνης παιχνιδιού 

Αποθηκεύει την οθόνη του παιχνιδιού σε μορφή jpeg. 

3.1.5 Έξοδος 

Κλείνει την εφαρμογή. 

3.2 Παιχνίδι 

3.2.1 Περιγραφή 

Επιτρέπει στον χρήστη τον χειρισμό του παιχνιδιού. 
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3.2.2 Νέο παιχνίδι 

Ξεκινάει ένα νέο παιχνίδι. 

3.2.3 Επόμενος παίχτης 

Τελειώνει τη σειρά του παίχτη και στην παραδίδει στον επόμενο. 

3.2.4 Υπολογισμός καλύτερης λέξης 

Υπολογίζει τη λέξη που θα δώσει τους περισσότερους πόντους στη συγκεκριμένη 
φάση του παιχνιδιού. 

3.2.5 Εκκίνηση demo 

Εκκινεί ένα demo παιχνίδι το οποίο δημιουργεί ο υπολογιστής. Είναι μια επίδειξη 
ενός τυχαίου παιχνιδιού Scrabble.  Μπορείς οποιαδήποτε στιγμή να σταματήσεις αυτό το 
demo. 
 

3.2.6 Καλύτερα σκορ 

Δίνει τη λίστα με τα καλύτερα σκορ. 

3.2.7 Αναζήτηση λέξης 

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείς να αναζητήσεις λέξεις και την 
σημασία τους με διάφορους τρόπους. 
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Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα μπορείς να αναζητήσεις απευθείας την λέξη 

συμπληρώνοντας το πεδίο «Word» ή να αναζητήσεις με βάση κάποιο πρότυπο 
συμπληρώνοντας το πεδίο «Pattern». 

Κάτω αριστερά υπάρχουν 2 κουμπιά. Το Add/Change στο οποίο μπορείς να 
αλλάξεις τη σημασία μιας λέξης ή να προσθέσεις την έννοια αν δεν υπάρχει στο λεξικό και 
το Delete με το οποίο μπορείς να διαγράψεις μια λέξη. 
 

3.2.8 Πρόκληση κίνησης(Challenge move) 

Μπορείς να το ενεργοποιήσεις μόνο όταν παίζεις σε challenge mode. Όταν παίζεις 
σε challenge mode, οι λέξεις που προστίθεται δεν ελέγχονται αυτόματα, αλλά ο αντίπαλος 
έχει κάποιο χρόνο για να δεχτεί ή να απορρίψει την κίνηση. Επίσης, η λειτουργία της 
αναζήτησης λέξης είναι απενεργοποιημένη μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Έτσι, για να 
απορρίψεις την κίνηση του αντιπάλου, πατάς την «Πρόκληση κίνησης». 

3.2.9 Ανάλυση παιχνιδιού 

Ενεργοποιείται αυτή η επιλογή όταν τελειώσει το παιχνίδι και εμφανίζει στην οθόνη 
με τίτλο «Πληροφορίες» μια σύντομη περιγραφή του. 

3.3 Διαμόρφωση 

3.3.1 Περιγραφή 

Εδώ γίνονται οι ρυθμίσεις που αφορούν τους κανόνες, τα χρώματα, τους ήχους, τα 
παράθυρα και τη γενική διαμόρφωση του παιχνιδιού. 
 

3.3.2 Ρυθμίσεις 

Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει βλέπουμε 7 καρτέλες. 
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1) Λεξικό: Εδώ γίνονται ρυθμίσεις όσον αφορά το λεξικό που χρησιμοποιείται στο 
παιχνίδι καθώς και ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο που ελέγχονται οι λέξεις. 

 
 
 
 

2) Γράμματα: Εδώ καθορίζεται το σύνολο των γραμμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για 
το παιχνίδι. Υπάρχουν κάποια προκαθορισμένα σύνολα που μπορείς να επιλέξεις με 
συγκεκριμένο αριθμό γραμμάτων και joker όπως και συγκεκριμένη αξία του κάθε 
γράμματος. 
Επίσης, πρέπει να τονιστεί και η επιλογή Special στην οποία μπορεί ο καθένας να 
ρυθμίσει τα γράμματα και την αξία τους. 
Υπάρχουν και άλλες επιλογές όπως το πώς θα διαβάζονται οι λέξεις(από δεξιά στα 
αριστερά ή το αντίθετο) και το πόσα γράμματα θα έχει στη διάθεση του ο παίχτης σε 
κάθε του κίνηση. 
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3) Κανόνες: Ρυθμίζονται κανόνες που αφορούν τα χρονικά όρια, τις ποινές αν 
ξεπεραστούν αυτά και άλλους γενικούς κανόνες του παιχνιδιού. 
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4) Ταμπλό: Εδώ ο χρήστης επιλέγει το ταμπλό του παιχνιδιού. 
Υπάρχουν 4 προκαθορισμένα είδη ταμπλό, αλλά υπάρχει και εδώ η επιλογή special 
στην οποία μπορεί ο χρήστης να ρυθμίσει το ταμπλό όπως θέλει. 
 Τα κύρια συστατικά του ταμπλό είναι το μήκος και ο αριθμός των διαστάσεων. 
Μπορούν να αλλαχτούν και τα σημεία που πολλαπλασιάζεται η αξία των γραμμάτων 
ή των λέξεων. 
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5) Σχεδιασμός: Ρυθμίζεται ότι αφορά τον σχεδιασμό του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα 
κάποιος μπορεί να αλλάξει τα χρώματα των παιχτών, τα χρώματα του ταμπλό,  το 
χρώμα του φόντου και τα μεγέθη των γραμμάτων και των αριθμών. 

 

6) Υπολογιστής: Ρυθμίζονται στοιχεία που αφορούν τον υπολογιστή σαν παίχτη του 
Scrabble(π.χ. η δυναμικότητα του). Είναι σημαντική ρύθμιση όταν ένας ή 
περισσότεροι από τους αντιπάλους μας είναι ο ίδιος ο υπολογιστής. 
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7) Επιλογές: Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις βρίσκονται σε αυτήν την καρτέλα. Υπάρχουν 
γενικές ρυθμίσεις, όπως το πόσο συχνά θα ελέγχει το πρόγραμμα για ενημερώσεις, 
ρυθμίσεις των pop-up μηνυμάτων και ρυθμίσεις της γλώσσας του μενού.  

 

3.3.3 Παράθυρα 

Εδώ επιλέγεις ποια παράθυρα θέλεις να εμφανίζονται και ποια όχι. Βλέπουμε ότι με 
απλό drag and drop μπορούμε να τοποθετήσουμε τα παράθυρα ανάλογα με το πώς μας 
βολεύει καλύτερα. Επίσης, φέρνοντας τον δρομέα στις άκρες των παραθύρων μπορούμε 
να ρυθμίσουμε το μέγεθός τους.  Υπάρχει και η δυνατότητα με την επιλογή “Auto-fit 
Windows” να αφήσουμε το πρόγραμμα να επιλέξει αυτόματα το μέγεθος του κάθε 
παραθύρου. 
 

3.4 Πληροφορίες 

3.4.1 Περιγραφή 

Σε αυτή τη καρτέλα ο χρήστης μπορεί να δει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για το 
λογισμικό. 
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3.4.2 Έλεγχος για ενημερώσεις 

Το σύστημα κάνει έλεγχο σε περίπτωση που υπάρχουν ενημερωμένες εκδόσεις της 
εφαρμογής. 

3.4.3 Wiki 

Ανοίγει το σύνδεσμο με το online εγχειρίδιο της εφαρμογής. 

3.4.4 Forum 

Ανοίγει το σύνδεσμο με το forum του Scrabble3D. 

3.4.5 Twitter 

Ανοίγει το σύνδεσμο με τα νέα του παιχνιδιού στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης 
twitter. 

3.4.6 Facebook 

Ανοίγει το σύνδεσμο του παιχνιδιού στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης facebook. 

3.4.7 Βοηθός 

Είναι ο ίδιος που ανοίγει όταν εκκινούμε για πρώτη φορά την εφαρμογή. 
Περιλαμβάνει 3 στάδια για τη ρύθμιση της εφαρμογής.  

Στο 1ο στάδιο επιλέγεται η προτιμούμενη γλώσσα. 
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Στο 2ο στάδιο επιλέγεται το προτιμούμενο λεξικό. Η μπάρα στο κάτω μέρος δεν 

είναι ένδειξη φόρτωσης δεδομένων, αλλά υποδεικνύει ότι βρισκόμαστε στο 2ο στάδιο του 
βοηθού. 

 
 Στο 3ο και τελευταίο στάδιο επιλέγεται η επιθυμητή γλώσσα στην οποία θα 

βασίζεται το σύνολο των γραμμάτων και των κανόνων που θα χρησιμοποιηθούν. 
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3.4.8 Σχετικά με 

Ανοίγει το παράθυρο με τις γενικές πληροφορίες του παιχνιδιού και σχετικούς 
υπερσυνδέσμους σε 3 καρτέλες. Από τους υπερσυνδέσμους που δείχνει αξίζει να τονιστεί 
το κουμπί «Donate» που βρίσκεται στην 2η καρτέλα, κάτω-αριστερά, και με το οποίο 
ανοίγει σύνδεσμος στο Διαδίκτυο όπου οποιοσδήποτε μπορεί να συνεισφέρει χρηματικά 
στο έργο αυτό. 
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3.5 Δίκτυο 

3.5.1 Περιγραφή 

Αποτελεί επιλογή της καρτέλας «Αρχείο» στη γραμμή του μενού, αλλά επειδή αφορά ότι 
έχει σχέση με παιχνίδι μέσω δικτύου, η λειτουργία θα περιγραφεί ξεχωριστά. Με το που 
κάνει κάποιος κλικ στην επιλογή δίκτυο εμφανίζεται το εξής παράθυρο διαλόγου. 

 
 
Μπορεί κάποιος να επιλέξει να παίξει τοπικά μέσω τοπικού δικτύου ή διαδικτυακά μέσω 
ενός game server. Στη 2η περίπτωση, για να συνδεθεί στον server, ο χρήστης πρέπει να 
δώσει ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό. Παρόλο που φαίνεται ότι μπορεί κάποιος να 
επιλέξει ανάμεσα από πολλούς game server, μόνο ένας είναι διαθέσιμος σε αυτήν τη φάση 
(την στιγμή που γράφτηκε το υπάρχον έγγραφο). Δεν χρειάζεται κάποιου είδους εγγραφή 
πριν εισαχθούν αυτά τα στοιχεία. 
 

3.5.2 Game Server 

Όταν ο χρήστης μπει στον game server εμφανίζεται το εξής παράθυρο: 
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Η σημαντικότερη διαφορά σε σχέση με το offline παιχνίδι βρίσκεται στο παράθυρο με τίτλο 
«Πληροφορίες» (Infromation). 
Εκεί βλέπουμε 4 καρτέλες: 

 Μηνύματα: Στην καρτέλα αυτή μπορείς να συνομιλήσεις με όσους είναι συνδεδεμένοι 
σε αυτόν τον server. Μπορείς να στείλεις ένα μήνυμα σε όλους ή προσωπικά σε 
κάποιον συγκεκριμένα. Η επιλογή των παραληπτών γίνεται από την drop down λίστα 
του παραθύρου. 

 Ροή παιχνιδιού: Εδώ παρακολουθείς με λεπτομέρεια την ροή του παιχνιδιού στο 
οποίο συμμετέχεις. 

 Σκορ: Εδώ παρακολουθείς το σκορ του κάθε παίχτη . 
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 Game server: Στην καρτέλα αυτή φαίνονται όλοι οι συνδεδεμένοι χρήστες καθώς και 
όλα τα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Υπάρχουν κάποιες επιλογές όταν κάνεις 
δεξί κλικ πάνω σε κάθε χρήστη, όπως και σε κάθε παιχνίδι. 

1) Kibitz: Κάνοντας κλικ στο «kibitz» μπορείς να παρακολουθήσεις 
κάποιο παιχνίδι. 

2) Invite: Προσκαλείς τον παίχτη που έχεις κάνει δεξί κλικ σε νέο παιχνίδι. 
3) Leave: Φεύγεις από ένα παιχνίδι στο οποίο συμμετέχεις. 
4) Message: Στέλνεις προσωπικό μήνυμα στον παίχτη που έχεις κάνει 

δεξί κλικ. 
5) Refresh: Ανανεώνεις την κατάσταση του παίχτη ή του παιχνιδιού. 
6) Open for games: Θέτεις τον εαυτό σου διαθέσιμο ή μη διαθέσιμο για 

προσκλήσεις σε καινούργιο παιχνίδι. Μπορείς οποιαδήποτε στιγμή να 
τσεκάρεις ή να ξετσεκάρεις το κουτί δίπλα στην επιλογή «Open for 
games» για να αλλάξεις την κατάστασή σου. Αν ένας παίχτης δεν είναι 
διαθέσιμος για προσκλήσεις, ένα προειδοποιητικό τρίγωνο εμφανίζεται 
στο εικονίδιο δίπλα από το όνομα εκείνου του παίχτη. 

 

4. Εξωτερικές απαιτήσεις διεπαφών 

4.1 Διεπαφές χρήστη 

Η διεπαφή χρήστη δημιουργήθηκε με τον Lazarus IDE της γλώσσας Pascal. Εδώ θα 
περιγράψουμε τα βασικά στοιχεία της διεπαφής. Η αρχική οθόνη όταν ξεκινάς ένα νέο 
παιχνίδι(το απλό Scrabble στο συγκεκριμένο παράδειγμα) είναι η εξής:  
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Στο πάνω μέρος βλέπουμε την γραμμή του μενού στο οποίο βρίσκονται όλες οι λειτουργίες 
που περιγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. 
Ακριβώς πιο κάτω υπάρχει η γραμμή που περιλαμβάνει συντομεύσεις και εργαλεία τα 
οποία είναι(με σειρά των κουμπιών από αριστερά προς τα δεξιά): 

 Έξοδος 

 Νέο Παιχνίδι 

 Επόμενος παίχτης 

 Πρόκληση κίνησης 

 Cambio secco (Αν είναι ενεργοποιημένο από τις επιλογές, ο χρήστης μπορεί να 
αλλάξει μία φορά όλα τα γράμματα του χωρίς να χάσει τη σειρά του) 

 Αφαίρεση γραμμάτων που τοποθετήθηκαν την τρέχουσα σειρά στον πίνακα 
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 Υπολογισμός καλύτερης λέξης. Δεν την τοποθετεί. Μπορεί ο χρήστης με τα βελάκια 
να δει την 1η καλύτερη λέξη(Αυτή που δίνει τους περισσότερους πόντους), την 2η , 
την 3η κ.ο.κ.  

 Χρονόμετρο από τη στιγμή που ξεκίνησε η σειρά του παίχτη 

 Ξεκίνημα/Τέλειωμα δικτυακού παιχνιδιού 

 Κάνε ένα παιχνίδι ιδιωτικό/ δημόσιο (Επιτρέπει ή δεν επιτρέπει κάποιον να βλέπει το 
παιχνίδι που παίζεις αν είναι συνδεδεμένος στον server) 

 Ανάκτηση καλύτερων σκορ από τον game server 

 Άνοιγμα wiki με τον προεπιλεγμένο browser 

Πιο κάτω βρίσκεται το κυρίως μέρος που περιγράφει το τρέχον παιχνίδι. Εδώ υπάρχουν 
πολλά παράθυρα που μπορούν να εμφανιστούν/ εξαφανιστούν ή και να προσαρμοστούν 
ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Τα παράθυρα αυτά είναι τα εξής: 

 2D όψη 

Εμφανίζει το ταμπλό του παιχνιδιού. Αν κάποιος παίζει το Scrabble3D , εμφανίζει 
μόνο τη μία διάσταση του. 

 3D όψη 

Δείχνει την τρισδιάσταστη όψη του παιχνιδιού. Ο χρήστης μπορεί να την χειριστεί 
κρατώντας πατημένο το αριστερό κλικ πάνω στο τρισδιάστατο σχήμα και 
μετακινώντας το ποντίκι. Περιέχει κάποια εργαλεία που επηρεάζουν και την 
δισδιάστατη όψη και τα οποία είναι (με σειρά κουμπιών από αριστερά προς τα 
δεξιά): 

1) Το δεξί και το αριστερό βέλος δεν είναι λειτουργικά σε αυτήν την έκδοση, είναι 
προορισμένα να βοηθούν την πλοήγηση στο ιστορικό των 3D όψεων 

2) Αλλαγή ενεργού άξονα(x, y ή z) 

3) Αλλαγή θέσης πάνω στον ενεργό άξονα 

4) Ζουμ 

5) Αλλαγή διαφάνειας των ειδικών κουτιών που δίνουν περισσότερους πόντους 

 Μηνύματα 
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Είναι το παράθυρο που σαν τίτλο στο πάνω μέρος γράφει «Information», δηλαδή 
πληροφορίες. Περιέχει 3 καρτέλες: 

1) Μηνύματα: Αναγράφονται ό,τι μηνύματα βγάζει η εφαρμογή. 

2) Ροή παιχνιδιού 

3) Σκορ 

 Κομμάτια 

Είναι το παράθυρο που έχει σαν τίτλο στο πάνω μέρος το όνομα του παίχτη. Δείχνει 
τα γράμματα που έχει στη διάθεση του ο χρήστης. 

Στο κατώτερο μέρος βλέπουμε πληροφορίες για την κατάσταση της εφαρμογής. Συνήθως 
κάτω-αριστερά εμφανίζεται το τελευταίο μήνυμα που τυπώθηκε στο παράθυρο με τίτλο 
«Πληροφορίες». Άλλα στοιχεία που εμφανίζονται είναι οι πληροφορίες του τρέχοντος 
παιχνιδιού, το ποιοι παίχτες συμμετέχουν και ποιος έχει σειρά. Το όνομα που περικλείεται 
με ένα ορθογώνιο υποδεικνύει τον παίχτη που έχει σειρά. 
 Επίσης, υπάρχουν κάποιες συντομεύσεις πληκτρολογίου με τις οποίες ο χρήστης μπορεί 
ο χρήστης να έχει γρήγορη πρόσβαση σε κάποιες λειτουργίες του παιχνιδιού: 

 Φόρτωση παιχνιδιού: Ctrl + O  

 Αποθήκευση παιχνιδιού: Ctrl + S 

 Αποθήκευση στιγμιότυπου οθόνης παιχνιδιού: Ctrl + J 

 Νέο παιχνίδι: Ctrl + G 

 Επόμενος παίχτης: Ctrl + N 

 Υπολογισμός καλύτερης λέξης: Ctrl + B 

 Αναζήτηση λέξης: Ctrl + W 

 Ρυθμίσεις: Ctrl + T 

 Ανάλυση παιχνιδιού: Ctrl + A 

Τέλος, άλλο στοιχείο της διεπαφής είναι τα pop-up μηνύματα που εμφανίζονται 
προαιρετικά, αναλόγως τι θα επιλέξει ο χρήστης στις ρυθμίσεις.  

 

Τα μόνα pop-up τα οποία εμφανίζονται πάντα είναι τα μηνύματα επιβεβαίωσης. 
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4.2 Διεπαφές υλικού 

Ένας τυπικός προσωπικός υπολογιστής με τις βασικές περιφερειακές συσκευές του 
(οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι) είναι απαραίτητος για να λειτουργεί η διεπαφή και να είναι 
δυνατός ο πλήρης έλεγχός της. Σε γενικές γραμμές οι απαιτήσεις υλικού είναι μικρές. 
Λιγότερο από 100 MegaBytes ελεύθερος χώρος είναι απαραίτητος στον σκληρό δίσκο του 
υπολογιστή. Προτεινόμενη απαίτηση για την οθόνη είναι η δυνατότητα να δείχνει με 
ανάλυση 800 Χ 600 pixels.  
Ένα modem/ router δεν είναι απαραίτητο, καθώς δεν είναι υποχρεωτική για τη λειτουργία 
της εφαρμογής η σύνδεση στο Διαδίκτυο. Όμως, για να είναι δυνατό το κατέβασμα των 
λεξικών και για να παίξει κάποιος διαδικτυακά παιχνίδια, μια τέτοια συσκευή πρέπει 
οπωσδήποτε να είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή. 

4.3 Διεπαφές λογισμικού 

Το σύστημα όπως αναφέρθηκε λειτουργεί σε λειτουργικά συστήματα Windows(32/64 bit), 
Linux και MacOS. Το πιο βασικό συστατικό με το οποίο συνδέεται η εφαρμογή είναι τα 
λεξικά. Αυτά περιέχουν όλες τις λέξεις τις οποίες μπορεί να βάλει κάποιος στο παιχνίδι και 
κατεβαίνουν με επιλογή του χρήστη.  Επίσης η εφαρμογή συνδέεται με τα Scrabble 
Savegames, τα αρχεία καταγραφής της ροής ενός παιχνιδιού το οποίο μπορεί να 
συνεχιστεί οποιαδήποτε στιγμή. 

4.4 Διεπαφές επικοινωνίας 

Αυτό το προϊόν μπορεί να τρέξει και χωρίς σύνδεση με το Διαδίκτυο. Όμως, για να έχει τη 
δυνατότητα ο χρήστης να κατεβάσει καινούργια λεξικά, αλλά και για να είναι σε θέση να 
παίξει και να επικοινωνήσει με παίχτες ανά όλο τον κόσμο, η σύνδεση στο διαδίκτυο είναι 
απαραίτητη. 

5. Άλλες μη-λειτουργικές απαιτήσεις 

5.1 Απαιτήσεις απόδοσης 

Σε γενικές γραμμές η απόκριση του προγράμματος είναι μικρότερη του ενός 
δευτερολέπτου, κάτι που το κάνει αρκετά γρήγορο. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις, όπως 
στην εκκίνηση της εφαρμογής, που το φόρτωμα του προεπιλεγμένου λεξικού διαρκεί 
παραπάνω από 1 δευτερόλεπτο. Επίσης, η απόκριση του υπολογιστή σαν παίχτης είναι 
άμεση κάτι που κάνει τους χρήστες να μη περιμένουν πολύ ώρα μέχρι να έρθει η σειρά 
τους.  
Βέβαια, στα διαδικτυακά παιχνίδια και στο κατέβασμα των λεξικών,  μεγάλο ρόλο παίζει και 
η ταχύτητα της σύνδεσης του χρήστη, η οποία αν είναι αργή, μπορεί να καθυστερεί τη 
γενικότερη απόκριση του προγράμματος. 

5.2 Απαιτήσεις ασφαλείας 

Το σύστημα που τρέχει την εφαρμογή δε διατρέχει κανένα κίνδυνο ενώ την εκτελεί. 
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5.3 Απαιτήσεις πιστοποίησης 

Για να συνδεθεί κάποιος σε έναν game server χρειάζεται να εισάγει ένα όνομα χρήστη και 
έναν κωδικό. Παρόλα αυτά δεν απαιτείται από τον χρήστη κάποιου είδους εγγραφή, άμα 
δεν υπάρχει ο λογαριασμός που εισάγει, δημιουργείται αυτόματα. Το όνομα χρήστη είναι 
και το ψευδώνυμο το οποίο θα εμφανίζεται στους υπόλοιπους που έχουν συνδεθεί. 

5.4 Ποιοτικά χαρακτηριστικά λογισμικού 

Το λογισμικό είναι ελεύθερο και διαθέσιμο για κατέβασμα από την σελίδα 
http://sourceforge.net/projects/scrabble/ . Είναι διαθέσιμο για πολλά λειτουργικά 
συστήματα και είναι ευέλικτο όσον αφορά την γλώσσα την οποία μπορεί να 
χρησιμοποιήσει ο χρήστης. 
Η άδεια χρήστης όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως είναι η Creative Commons, 
Noncommercial (CC-NC).  

5.5 Απαιτήσεις διεθνοποίησης 

Οι διαθέσιμες γλώσσες στο παιχνίδι είναι πολλές, για το μενού είναι 9 ενώ τα διαθέσιμα 
λεξικά είναι 15 και τα σετ γραμμάτων 13. Αυτό καλύπτει τις ανάγκες μεγάλου εύρους 
χρηστών από όλον τον κόσμο. Όπως είναι γνωστό, το Scrabble είναι ένα παιχνίδι στο 
οποίο η χρησιμοποίηση της μητρικής γλώσσας το κάνει πιο βατό και πιο διασκεδαστικό. 
Έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί και σε άλλες γλώσσες, με την βοήθεια μεταφραστών. 
Επίσης το forum και μέρη του wiki είναι διαθέσιμα σε διάφορες γλώσσες. 

Παράρτημα A: Γλωσσάρι 

Browser: Λέγεται και φυλλομετρητής ιστοσελίδων, είναι κάθε λογισμικό το οποίο μπορεί να 
προβάλλει μια ιστοσελίδα. 
Online: Κάθε τι που απαιτεί σύνδεση στο Διαδίκτυο. 

Game Server: Ο υπολογιστής ο οποίος φιλοξενεί και συνδέει άτομα ώστε να παίξουν 
παιχνίδια στο διαδίκτυο. 
CC-NC: Η άδεια χρήσης Creative Commons, Noncommercial. Περισσότερες 
πληροφορίες για αυτήν την άδεια μπορεί να βρει κάποιος στην σελίδα: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/  

Lazarus IDE: Εφαρμογή η οποία δίνει το περιβάλλον για να αναπτύξει κάποιος εφαρμογές 
στις γλώσσες προγραμματισμού Pascal και Object Pascal. Χρησιμοποιεί το μεταγλωττιστή 
της Free Pascal.   

JPEG: Είναι ένας τύπος εικόνας, συνήθως μικρότερου μεγέθους από ό,τι άλλου τύπου 
εικόνες. Παρόλο που χρησιμοποιεί απωλεστική συμπίεση για να μειώσει το μέγεθος της 
εικόνας, η ποιότητα της μένει το ίδιο καλή, δεν αλλοιώνεται σε μεγάλο βαθμό. 

Παράρτημα B: Λίστα ζητημάτων που πρέπει να επιλυθούν 

Το δεξί και το αριστερό βέλος του παραθύρου της 3D όψης δεν είναι λειτουργικά όπως 
αναφέρθηκε και πριν, αλλά προορίζονται για να έχουν κάποια λειτουργία σε 
μεταγενέστερες εκδόσεις του παιχνιδιού. Θα καλύπτουν την απαίτηση να πλοηγείται 
κάποιος στο ιστορικό των τρισδιάστατων όψεων του τρέχοντος παιχνιδιού. 

 

http://sourceforge.net/projects/scrabble/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/

