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Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η παρουσίαση του σχεδιασμού του σοβαρού
παιχνιδιού του έργου SUGAPAS. Στόχος του έργου είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη
σημασία  της  σωματικής  δραστηριότητας  που  ενισχύει  την  υγεία  μέσω  της  αυξημένης
συμμετοχής και της ισότιμης πρόσβασης στον αθλητισμό για όλους. Έρευνες δείχνουν ότι
οι κινητές συσκευές είναι ένα αποτελεσματικό μέσο να επηρεάσει την στάση έναντι της
σωματικής δραστηριότητας. Το σοβαρό παιχνίδι αφορά τη φροντίδα ενός «πλάσματος» από
το χρήστη με τις ίδιες ανάγκες με αυτόν στους άξονες της διατροφής, του ύπνου και της
φυσικής άσκησης εκπαιδεύοντας τον μέσα από ένα σύστημα επιβραβεύσεων. 

Λέξεις - κλειδιά: Σχεδιασμός παιχνιδιού, Σοβαρά παιχνίδια, Υγιεινός τρόπος ζωής,
Αλλαγή συμπεριφοράς

Εισαγωγή

Οι Ευρωπαϊκές συστάσεις αναφέρουν ότι τα παιδιά και οι έφηβοι ηλικίας 5-18 ετών
πρέπει να κάνουν 60 λεπτά μέτριας έως έντονης σωματικής δραστηριότητας καθημερινά τις
περισσότερες ημέρες της εβδομάδας (δραστηριότητα που αυξάνει αισθητά τον καρδιακό
ρυθμό και τον ρυθμό αναπνοής) . Ωστόσο, η μελέτη HELENA (Healthy Lifestyle in Europe
by Nutrition in Adolescence) για άτομα 12,5–17,5 ετών ανέφερε ότι κάτω από το ένα τρίτο
των κοριτσιών στην Ευρώπη και κάτω από τα δύο τρίτα των αγοριών το επιτυγχάνουν αυτό
(Ruiz et al.,  2011).  Εκτιμάται  ότι  το  ένα  τρίτο  (34%)  του  ενήλικου  πληθυσμού  είναι
παχύσαρκοι  και  ο  αριθμός  αυξάνεται  στο  68%  εάν  συνδυαστούν  παχύσαρκοι  και
υπέρβαροι  (Flegal,  Carroll,  Ogden &  Curtin,  2010).  Αυτό  είναι  το  αποτέλεσμα  της
μειωμένης σωματικής δραστηριότητας λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής και ξεκινά νωρίς
στη ζωή καθώς περίπου ένας στους πέντε εφήβους είναι υπέρβαρος (Ogden et al., 2010).

Σύμφωνα με τον Palermo (2012), οι συνήθειες του τρόπου ζωής και της σωματικής
δραστηριότητας αναπτύσσονται στην παιδική και εφηβική ηλικία. Ως εκ τούτου, οι κύριοι
στόχοι του SUGAPAS είναι οι έφηβοι. Το SUGAPAS θα προσπαθήσει να υποστηρίξει την
ανάγκη  αλλαγής  της  καθιστικής  συμπεριφοράς,  την  ανάγκη  αλλαγής  των  διατροφικών
συνηθειών,  την  ανάγκη  προώθησης  ενός  υγιεινού  τρόπου  ζωής  και  την  ανάγκη  να
ξεπεραστούν τα εμπόδια στη σωματική δραστηριότητα των εφήβων.

Στα πλαίσια αυτά σχεδιάστηκε ένα σοβαρό παιχνίδι. Ως σοβαρό παιχνίδι μπορεί να
οριστεί ένα παιχνίδι που ο κύριος σκοπός ενασχόλησης με αυτό είναι διαφορετικός από
απλή ευχαρίστηση (Djaouti, Alvarez & Jessel, 2011), αλλά έχει ως στόχο και τη βελτίωση
γενικότερα κάποιας δεξιότητας του χρήστη ή αλλαγή συμπεριφοράς του.

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Υπάρχουν διάφορα σοβαρά παιχνίδια που προσπαθούν να πετύχουν αλλαγή στάσης
των νέων. Η Marchetti και συν. (2015) δημιούργησαν ένα κλασσικό δισδιάστατο παιχνίδι
πλατφόρμας με στόχο την αλλαγή στάσης των νέων ως προς το φαγητό. Ο πρωταγωνιστής



2

του παιχνιδιού έπρεπε να μετακινηθεί μεταξύ διαφόρων εμποδίων ενώ η κίνηση του ήταν
αυτόματη. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ορισμένα τρόφιμα που συναντούσε ο χρήστης
επέτρεπαν στον πρωταγωνιστή  Gustavo να διατηρήσει  έναν υγιεινό  τρόπο ζωής και  να
κερδίσει πόντους. Παράλληλα ο χρήστης όταν «έτρωγε» τρία ανθυγιεινά τρόφιμα έπρεπε
να παίξει την πίστα από την αρχή. 

Σύμφωνα με τους  Chaddha,  Jackson,  Richardson & Franklin (2017), η τεχνολογία
μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  προώθηση  της  σωματικής  δραστηριότητας.
Συγκεκριμένα  έδειξαν  ότι  τα  κινητικά  παιχνίδια  σε  έξυπνα  τηλέφωνα  και  ταμπλέτες
μπορούν να κάνουν τη σωματική δραστηριότητα πιο ευχάριστη και να είναι ένα επιπλέον
κίνητρο για φυσική άσκηση.

Σχεδιασμός του σοβαρού παιχνιδιού 

Το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί ως ένα δισδιάστατο παιχνίδι για κινητές συσκευές, όπου
ο  χρήστης  καλείται  να  φροντίσει  ένα  «πλάσμα»  σαν  να  ήταν  το  κατοικίδιό  του.  Το
«πλάσμα»  αυτό  περπατάει  όσο  ο  ίδιος,  κοιμάται  το  ίδιο  αλλά  και  έχει  παρόμοιες
διατροφικές  ανάγκες  με  αυτόν.  Όσο καλύτερα  φροντίσει  το  «πλάσμα» του,  ο  χρήστης
κερδίζει ανάλογους πόντους με στόχο να διαγωνιστεί με αυτούς έναντι άλλων χρηστών,
δηλαδή ιδιοκτητών «πλασμάτων».

Ο χρήστης για να μπορεί να παίξει το παιχνίδι πρέπει να δημιουργήσει αρχικά έναν
λογαριασμό δίνοντας κάποια βασικά προσωπικά και κάποια σωματομετρικά του στοιχεία.
Σκοπός της δημιουργίας των λογαριασμών είναι η παροχή της δυνατότητας για τον ίδιο να
μπορεί να παίξει το παιχνίδι, χωρίς να χάνει την πρόοδό του από διάφορες συσκευές.

Αρχική Οθόνη: Η αρχική οθόνη του παιχνιδιού (Εικόνα 1) στο κέντρο έχει το «πλάσμα» που
φροντίζει ο χρήστης καθώς και μια μπάρα ακριβώς από πάνω του που δηλώνει κατά πόσο ο
τρόπος ζωής που ακολουθεί είναι υγιής ή όχι. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα
κουμπιά  “Battle”,  “Quiz”,  “Food”,  “Walk”  και  “Sleep”  όπου το καθένα  από αυτά είναι
υπεύθυνο,  για  να  μεταφέρει  τον  χρήστη  στην  αντίστοιχη  οθόνη  για  να  φροντίσει  το
«πλάσμα» του.  Οι  οθόνες  αυτές  και  οι  λειτουργίες  τους  παρουσιάζονται  αναλυτικά  στη
συνέχεια.  Πάνω  δεξιά  εντοπίζονται  τα  χρήματα  του  χρήστη  που  αποκτά  από  διάφορες
δραστηριότητες  στο  παιχνίδι  και  με  αυτά  μπορεί  να  αγοράσει  αντικείμενα,  ώστε  να
παραμετροποιήσει τόσο το ίδιο το «πλάσμα» αλλά και την κάρτα μάχης του. Στο πάνω,
αριστερά μέρος της οθόνης βλέπουμε το κουμπί “Exit” που είναι υπεύθυνο για τη διακοπή
της  λειτουργίας  του  παιχνιδιού  και  το  κουμπί  “i”  στο  οποίο  εμφανίζονται  συμβουλές
βελτίωση της απόδοσης στο παιχνίδι.

Εικόνα 1 Προσχέδιο αρχικής οθόνη του σοβαρού παιχνιδιού

Οθόνη Quiz:Η οθόνη με το quiz του παιχνιδιού (Εικόνα 2) αποτελείται από μια ερώτηση και
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τις  διάφορες  απαντήσεις.  Οι  ερωτήσεις  που  εμφανίζονται  στον  χρήστη  αφορούν  τις
παραμέτρους  για  τις  οποίες  προσπαθεί  να  αλλάξει  την  στάση  των  εφήβων το  παιχνίδι,
δηλαδή  τη  διατροφή,  τον  ύπνο  και  τη  φυσική  άσκηση.  Τα  είδη  των  ερωτήσεων  που
εμφανίζονται είναι της μορφής της πολλαπλής απάντησης ή του σωστού – λάθους. Αν ο
χρήστης απαντήσει σωστά τότε υπάρχει η σχετική οπτική ανατροφοδότηση. Οι πόντοι που
κερδίζει ο χρήστης για το quiz είναι συνάρτηση των σωστών απαντήσεων που έχει δώσει σε
σχέση με αυτές που του έχουν εμφανιστεί συνολικά.

Οθόνη Φαγητού: Η οθόνη με το φαγητό (Εικόνα 2) αποσκοπεί στη δημιουργία γευμάτων για
το «πλάσμα» που είναι ο σύντροφος του χρήστη. Γνωρίζοντας πως έχει ίδιες διατροφικές
συνήθειες και ανάγκες με τον ίδιο, ο χρήστης καλείται να δημιουργήσει το σωστό αριθμό
μερίδων, ομάδες φαγητών σε αυτή αλλά και με τη σωστή ποικιλία ανά πιάτο με στόχο να
αποκτήσει το μέγιστο αριθμό μονάδων μέσα στην ημέρα. 

Στο πάνω μέρος της οθόνης υπάρχουν οι διάφορες κατηγορίες φαγητών που έχει
στη διάθεση του ο χρήστης και πατώντας σε μία από αυτές εμφανίζονται κάποια ενδεικτικά
τρόφιμα που ανήκουν εκεί. Έπειτα, το κάτω μέρος της οθόνης αποτελείται από ένα πιάτο
στο οποίο ο χρήστης αφήνει τα τρόφιμα αλλά και ένα πιάτο για τα επιδόρπια. Τα δύο αυτά
πιάτα έχουν ένα κουμπί για δημιουργία νέου ή για την αποθήκευση του πιάτου. Τέλος,
υπάρχει  και  ένα ποτήρι ώστε να προσθέτει  τα ποτήρια νερό που καταναλώθηκαν στην
ημέρα.  Τόσο  οι  κατηγορίες  όσο  και  τα  πιάτα  κάτω  αριστερά  έχουν  ένα  δείκτη  που
συμβολίζει την καταναλωθείσα ποσότητα μέσα στην ημέρα.

Οθόνη βημάτων: Η οθόνη των βημάτων (Εικόνα 2) είναι μια παρουσίαση των ημερήσιων
βημάτων καθώς και των βημάτων που έγιναν τις προηγούμενες μέρες της εβδομάδας που
διανύουμε. Κεντρικά αναγράφονται τα βήματα που έγιναν στην ημέρα που καταγράφονται
με χρήση κατάλληλων αισθητήρων του κινητού καθώς και μια μπάρα για οπτικοποίηση της
προόδου σε σύγκριση με έναν στόχο, ο οποίος αλλάζει με την πρόοδο του χρήστη μέσα στην
ημέρα. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται κάποια εμβλήματα ανάλογα με τον στόχο
που πέτυχε ο χρήστης τις προηγούμενες μέρες και εξαρτώνται από τον αριθμό των βημάτων
που έκανε. Οι κλίμακες των βημάτων και η αντιστοίχιση με τα εμβλήματα θα γίνει από τους
ειδικούς. 

Οθόνη ύπνου: Η οθόνη του ύπνου (Εικόνα 2) λειτουργεί αντίστοιχα με αυτή των βημάτων.
Η διαφορά είναι πως ο χρήστης εισάγει χειροκίνητα τις ώρες που κοιμήθηκε, ο ίδιος και
κατ’ επέκταση το «πλάσμα» του, εκείνη την ημέρα. 

Εικόνα 2 Προσχέδιο οθονών quiz, φαγητού, βημάτων και ύπνου του παιχνιδιού αντίστοιχα

Μάχη  παιχνιδιού:  Ο  χρήστης  πατώντας  το  κουμπί  “Battle”  της  αρχικής  οθόνης,  όπως
αναφέρθηκε  και  νωρίτερα,  μπαίνει  σε  διαδικασία  μάχης  έναντι  κάποιου  άλλου  παίκτη.
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Συγκεκριμένα, μετά το πάτημα του κουμπιού καλείται να επιλέξει τους πόντους που μάζεψε
σε έναν από τους τέσσερις άξονες που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 

Αφού επιλέξει τον άξονα που θέλει να διαγωνιστεί, το σύστημα τον αντιστοιχίζει με
κάποιον άλλο χρήστη. Στη συνέχεια οι πόντοι των δύο παικτών στο συγκεκριμένο άξονα
συγκρίνονται και αυτός με τους περισσότερους πόντους κερδίζει κάποια νομίσματα ενώ ο
ηττημένος χάνει το αντίστοιχο ποσό.

Συμπέρασμα

Το σοβαρό παιχνίδι του έργου SUGAPAS είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε
οι χρήστες να αλλάξουν τις συμπεριφορές τους που σχετίζονται με τη διατροφή, τον ύπνο
και  τη  φυσική  άσκηση.  Μέσω  της  ύπαρξης  ενός  «πλάσματος»,  το  οποίο  μπορεί  να
παραμετροποιηθεί, και έχει ίδιες ανάγκες με τον ιδιοκτήτη του, ο χρήστης αναμένεται να
προσπαθήσει να μάθει όσο περισσότερα γίνεται για να συλλέξει υψηλούς πόντος σε κάθε
άξονα και τελικά να κερδίσει νομίσματα στις μάχες. Τελικά, στόχος είναι να μεταφέρει
όλες τις γνώσεις που σύλλεξε και να τις εφαρμόσει στην καθημερινότητά του. 
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