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Εισαγωγή
Το έργο ΛΕΞΙΠΑΙΓΝΙΟ, είναι ένα ερευνητικό έργο, ενταγμένο στη Δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ
- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ05194). Για την υλοποίησή του συνεργάζονται δύο φορείς: το ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) και η εταιρεία Neurocom A.E.
Στόχος του έργου είναι η Ανάπτυξη προηγμένου, καινοτόμου και state-of-the-art υπολογιστικού
περιβάλλοντος, για τη δημιουργία ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών που απευθύνονται σε μαθητές
με σκοπό: α) τη βελτίωση του γλωσσικού και γενικότερα μαθησιακού τους επιπέδου και β) την
ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων τους σχετικά με το λεξιλόγιο και τη γλώσσα γενικότερα, αλλά και το
περιεχόμενο ειδικών γνωστικών αντικειμένων (π.χ. γεωλογία-γεωγραφία, βιολογία, κ.α.).
Το παρόν παραδοτέο, Π6.1: Περιβάλλον χρήσης παιχνιδιών, εντάσσεται στην ΕΕ.6: Ανάπτυξη
διεπαφών επίδειξης. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕ6, περιλαμβάνει την ανάπτυξη web διεπαφών επίδειξης
των αποτελεσμάτων και πιο συγκεκριμένα, διεπαφών Διαχείρισης και διεπαφών Τελικού Χρήστη
(Περιβάλλον χρήσης παιχνιδιών). Το περιβάλλον χρήσης προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να
συμμετέχουν παίζοντας τα παιχνίδια και παράλληλα πλουτίζοντας τις γνώσεις τους. Επιπλέον,
προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης χρηστών, μέσω της σχετικής διεπαφής, όπου ο εκπαιδευτικός
μπορεί να δημιουργήσει χρήστες/μαθητές που θα ασχοληθούν με τα παιχνίδια. Το παραδοτέο αυτό
λοιπόν, είναι το ίδιο το λογισμικό που αναπτύχθηκε για να υλοποιήσει τις απαιτούμενες διεπαφές. Η
παρούσα αναφορά, είναι συμπληρωματική και προσπαθεί να περιγράψει το λογισμικό που
αναπτύχθηκε και παραδίδεται στην φάση αυτή.
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1. Περιβάλλον χρήσης παιχνιδιών
Ενόσω στην ΕΕ4, έγινε η ανάπτυξη των υποδομών για την υλοποίηση των παιχνιδιών, στην παρούσα
ενότητα εργασίας, αναπτύχθηκαν οι διεπαφές επίδειξης, με άλλα λόγια το περιβάλλον χρήσης των
παιχνιδιών.
Μέσα από τις διεπαφές αυτές, α) ο χρήστης, μπορεί να παίξει τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια και
β) οι συμμετέχοντες στο έργο αποδεικνύουν την αρχική σύλληψη σε σχέση με την δυνατότητα η ΕΦΓ
να υποστηρίξει εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια.
Αναφερόμενοι στην σχηματική αναπαράσταση των διαφόρων components που παρουσιάστηκε και στο
παραδοτέο Π4.1, στο παρόν παραδοτέο περιοριζόμαστε στην ανάλυση του τμήματος: Εφαρμογές
χρήστη (σημειώνεται με κόκκινο κύκλο).

Σε σχέση με τις επιλογές που έγιναν για το περιβάλλον χρήσης των παιχνιδιών, έχουν αναλυθεί ήδη σε
προηγούμενα παραδοτέα, αλλά θα περιγραφούν και στη συνέχεια οι βασικές επιλογές:
Α) για τη διαδικτυακή μορφή των παιχνιδιών με τα απαραίτητα γραφικά, επιλέχθηκε η πλατφόρμα
Godot (βλέπε παρακάτω). Σημειώνεται ότι τα ίδια παιχνίδια (mini games) έχουν παραχθεί και σε μορφή
για κινητές συσκευές Android, ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να τα παίξει και από το έξυπνο
τηλέφωνο ή την ταμπλέτα του.
Β) επικουρικά και συμπληρωματικά, έγινε η επιλογή της δημιουργίας παιχνιδιών και σε H5P (βλέπε
στη συνέχεια), η οποία δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας με εύκολο τρόπο, ασκήσεων και mini games
αλλά κυρίως τη δυνατότητα διασύνδεσης με την πλατφόρμα LMS Moodle, μια υποδομή που κατά κόρο
χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική κοινότητα.
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Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί, ότι, όπως αναφέρθηκε εκτενώς και στο σχετικό παραδοτέο 4.2, για
την παρουσίαση των υποδομών, αναπτύχθηκαν και αρκετές εφαρμογές επίδειξης/παρουσίασης των
αποτελεσμάτων και των δεδομένων που μπορούν να εξαχθούν από τις υποδομές αυτές (βλέπε επόμενη
εικόνα).

Τέλος, για την διαχείριση χρηστών, υλοποιήθηκε σχετική διεπαφή, μέσω της οποίας ο καθηγητής,
μπορεί να φτιάξει «λογαριασμούς» για τους μαθητές του και να τους κατευθύνει στην ενασχόληση με
τα παιχνίδια.
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1.1. H μηχανή ανάπτυξης παιχνιδιών Godot
Η Godot1 είναι μία δημοφιλής μηχανή ανάπτυξης παιχνιδιών ανοιχτού/ελεύθερου λογισμικού.
Προσφέρεται στους χρήστες με άδεια MIT license (αναφέρεται και ως Expat license). Αυτό είναι κάτι
που την κάνει αρκετά ελκυστική σε σχέση πχ με την επίσης γνωστή Unity2, η οποία έχει κόστος αγοράς,
ανάλογα με τις άδειες χρήσης και την έκδοση που θα ζητήσει κανείς. Η Godot μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη τόσο 2D, όσο και 3D παιχνιδιών.
Δημιουργοί της Godot είναι οι Juan Linietsky και Ariel Manzur, συνεπικουρούμενοι από εκατοντάδες
προγραμματιστές που συνεισφέρουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της μηχανής είτε σε τακτικό επίπεδο
είτε περιστασιακά. Αυτή τη στιγμή, η Godot κυκλοφορεί στην έκδοση 3.4.2 με ημερομηνία αρχικής
κυκλοφορίας 17 Σεπτεμβρίου 2020, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης η έκδοση 4.0, στην οποία
αντικαθίσταται το OpenGL με την Vulkan.
Γλώσσες προγραμματισμού
Μπορείτε να κωδικοποιήσετε τα παιχνίδια σας χρησιμοποιώντας την GDScript, μια ειδική για το Godot
και στενά ενσωματωμένη γλώσσα με ελαφρύ συντακτικό, ή την C#, η οποία είναι δημοφιλής στη
βιομηχανία παιχνιδιών. Αυτές είναι οι δύο κύριες γλώσσες scripting που υποστηρίζουμε.
Η Godot υποστηρίζει επίσης μια γλώσσα οπτικού προγραμματισμού βασισμένη σε κόμβους που
ονομάζεται VisualScript.

Με την τεχνολογία GDNative, μπορείτε επίσης να γράψετε gameplay ή αλγορίθμους υψηλής απόδοσης
σε C ή C++ χωρίς να μεταγλωττίσετε εκ νέου τη μηχανή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την
τεχνολογία για να ενσωματώσετε βιβλιοθήκες τρίτων και άλλα κιτ ανάπτυξης λογισμικού (SDK) στη
μηχανή.

1
2

https://godotengine.org/
https://unity.com/
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Τρόπος ανάπτυξης
Μέσα από το περιβάλλον εργασίας της Godot μπορούμε να ανοίξουμε τα έτοιμα παιχνίδια που
δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του έργου. Το άνοιγμα ενός παιχνιδιού γίνεται επιλέγοντας την
αντίστοιχη επιλογή (Import). Στο παράθυρο το οποίο ανοίγει μπορούμε να πλοηγηθούμε στο φάκελο
τον οποίο βρίσκεται το παιχνίδι που θέλουμε να ανοίξουμε και στη συνέχεια επιλέγουμε το αντίστοιχο
“project.godot” αρχείο που βρίσκεται μέσα σε αυτόν.
Το μόνο που χρειάζεται να αλλάξουμε για να τρέξουμε ένα παιχνίδι μέσα από το περιβάλλον εργασίας
της Godot είναι το URL του REST API καθώς είναι απαραίτητο για τη λειτουργία όλων των παιχνιδιών
(καλεί τη βάση για την άντληση δεδομένων). Το κομμάτι του κώδικα που ορίζει το URL στην
περίπτωση του debug mode βρίσκεται στο Script της οθόνης εισόδου(login) σε κάθε ένα από τα πέντε
παιχνίδια και είναι της μορφής:

if OS.is_debug_build():
Globals.base_url = "http://localhost:8080/api/"

Εφόσον αντικαταστήσουμε την τιμή αυτής της μεταβλητής με το URL που τρέχει το REST API το
οποίο έχουμε κάνει deploy, μπορούμε να τρέξουμε το κάθε παιχνίδι πατώντας το κουμπί Play/Run μέσα
από το περιβάλλον εργασίας της Godot.
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1.2. Web based παιχνίδια
Στο πλαίσιο του έργου, αξιολογήσαμε την Godot ως μια μηχανή ανάπτυξης που ήταν πιο κοντά στις
ανάγκες μας και γι αυτό την επιλέξαμε για να υλοποιήσουμε τα παιχνίδια.
Αφού εξετάστηκαν μια σειρά από εναλλακτικά είδη παιχνιδιών (βλέπε παραδοτέο Π4.1), καταλήξαμε
να υλοποιηθούν τα παρακάτω παιχνίδια, με βάση και τις προτάσεις των γλωσσολόγων-εκπαιδευτικών:

Τα παραπάνω παιχνίδια (mini games) που έχουν αναπτυχθεί, τεκμηριώνουν με εμφατικό τρόπο τις
αρχικές εκτιμήσεις: η επεξεργασία φυσικής γλώσσας μας δίνει τη δυνατότητα δυναμικής παραγωγής
ψηφιακών παιχνιδιών που μπορούν να αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό με όποιο τρόπο αυτός
θεωρήσει πιο κατάλληλο.
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Ο εκατομμυριούχος
Παραλλαγή του ομώνυμου γνωστού τηλεοπτικού παιχνιδιού, με εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Ξεκινήστε
το παιχνίδι επιλέγοντας ένα από τα προτεινόμενα γλωσσικά φαινόμενα. Απαντήστε σε 11 ερωτήσεις
πολλαπλών επιλογών. Έχετε στη διάθεσή σας τη βοήθεια του κοινού, τη γνώμη του ειδικού και το 5050. Από τις ρυθμίσεις, μπορείτε να ορίσετε τη διάρκεια που δίνεται για κάθε απάντηση (Χρόνος) και
να απενεργοποιήσετε τον ήχο.

Βρείτε τε τη λέξη
Παιχνίδι δημιουργίας σύνθετων λέξεων. Αρχικά θα πρέπει να επιλέξετε την εκπαιδευτική βαθμίδα, το
επίπεδο δυσκολίας, το «πρώτο συνθετικό» των σύνθετων λέξεων τις οποίες θα αναζητήσετε (μπορείτε
να αφήσετε και την προεπιλογή: «τυχαία επιλογή»). Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό των
«πρώτων συστατικών» και τις λέξεις ανά «πρώτο συστατικό». Από τις ρυθμίσεις, μπορείτε να ορίσετε
τη διάρκεια του παιχνιδιού (Χρόνος) και την ταχύτητα. Όταν ξεκινήσει το παιχνίδι, στην προσπάθεια
να «βρείτε τη σύνθετη λέξη» θα πρέπει να συνδυάσετε το/τα πρώτο/α συνθετικό/ά (φαίνονται στο πάνω
δεξιά μέρος της οθόνης) με τις λέξεις που πέφτουν και να πληκτρολογήσετε το αποτέλεσμα.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ! Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να πατήσετε
«παύση», ενώ, πατώντας πάνω στα πρώτα συνθετικά, εμφανίζονται ετυμολογικές πληροφορίες γι αυτά.
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Πέφτουν γράμματα
Μαντέψτε και συνθέστε λέξεις. Ξεκινήστε το παιχνίδι επιλέγοντας το γλωσσικό φαινόμενο στο οποίο
θέλετε να εστιάσει το παιχνίδι. Στη συνέχεια, με βάση την πρόταση (συμπλήρωση όρου, ερώτηση,
συμπλήρωση φράσης, κ.α.), θα πρέπει να «πετύχετε» τα σωστά από τα γράμματα που πέφτουν και
σχηματίζουν τη σωστή απάντηση. Από τις ρυθμίσεις, μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των λέξεων, την
ταχύτητα που «πέφτουν» τα γράμματα, τη διάρκεια του παιχνιδιού (Χρόνος) και να απενεργοποιήσετε
τον ήχο.

Κρεμάλα
Ξεκινήστε το παιχνίδι επιλέγοντας το γλωσσικό φαινόμενο στο οποίο θέλετε να εστιάσετε. Διαβάστε
την πρόταση στο πάνω μέρος της οθόνης και βρείτε τη λέξη που λείπει ή ζητείται. Από τις ρυθμίσεις,
μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των λέξεων και τη διάρκεια του παιχνιδιού (Χρόνος) για κάθε λέξη.
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Χωρίς δεύτερη ευκαιρία
Παιχνίδι πολλαπλών επιλογών. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση με προσοχή! Έχετε μία μόνο ευκαιρία!
Ξεκινήστε το παιχνίδι επιλέγοντας το γλωσσικό φαινόμενο στο οποίο θέλετε να εστιάσει το παιχνίδι.
Από τις ρυθμίσεις, μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των ερωτήσεων και τη διάρκεια του παιχνιδιού
(Χρόνος) για κάθε λέξη.
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1.3. Mobile apps
Τα παιχνίδια που περιγράφονται παραπάνω, με τη δυνατότητα που δίνεται από την μηχανή Godot,
παράχθηκαν και σε μορφή app για κινητές συσκευές (τύπου android).
Τα παιχνίδια στη μορφή αυτή, μπορείτε να τα «κατεβάσετε» στην κινητή συσκευή σας από
εδώ: Λεξιπαίγνιο Mobile Games Apps (apk).
Σημειώνεται ότι και αυτά τα παιχνίδια για να μπορέσετε να τα παίξετε, θα πρέπει η κινητή συσκευή
σας να είναι συνδεδεμένη στο Ίντερνετ. Για να μπορέσετε να τα εγκαταστήσετε, πρέπει να
ακολουθήσετε μια σειρά βημάτων που μπορείτε εύκολα να βρείτε στο διαδίκτυο, αναζητώντας π.χ.
απάντηση στο ερώτημα: «πώς κάνω εγκατάσταση εφαρμογών apk σε Android».
Ακολουθεί screenshot από τον «εκατομμυριούχο» για κινητές συσκευές.
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1.4. Παιχνίδια σε H5P
Στο πλαίσιο της διερεύνησης και άλλων πλατφορμών (και τεχνολογιών) ανάπτυξης παιγνίων που θα
στηρίζονται στην υποδομή ΕΦΓ (επεξεργασίας φυσικής γλώσσας) που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό
αυτό, εξετάστηκε και η HP5. Η επιλογή αυτή είχε δύο πλεονεκτήματα: α) η όλο και αυξανόμενη
δημοφιλία της HP5 για την ανάπτυξη μικρών εκπαιδευτικών παιχνιδιών3, και β) την εύκολη
ενσωμάτωσή της στο Moodle4 με βάση το οποίο, μπορεί να υποστηριχθεί η ηλεκτρονική μάθηση μιας
παραδοσιακής τάξης. Στα παρακάτω περιγράφονται τόσο οι πλατφόρμες αυτές όσο και η προσπάθεια
που έγινε για την ανάπτυξη των παιχνιδιών σε HP5.
H5P
Το H5P (https://h5p.org) είναι ένα πακέτο λογισμικού δημιουργίας διαδραστικού περιεχομένου
ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα που βασίζεται σε JavaScript.
Το H5P είναι μια συντομογραφία του πακέτου HTML5 και έχει ως στόχο να διευκολύνει τους χρήστες
του να δημιουργούν, να μοιράζονται και να επαναχρησιμοποιούν διαδραστικό περιεχόμενο HTML5.
Διαδραστικά βίντεο, διαδραστικές παρουσιάσεις, κουίζ, διαδραστικά χρονοδιαγράμματα και άλλα
έχουν αναπτυχθεί και κοινοποιηθεί χρησιμοποιώντας το H5P στο H5P.org.

Το H5P χρησιμοποιείται από χιλιάδες web sites και διατίθεται ως πρόσθετο στοιχείο για πλατφόρμες
Drupal, WordPress, Tiki και Moodle.
Έχει σχεδιαστεί για να έχει ελάχιστο κώδικα για κάθε πλατφόρμα και ελάχιστο κώδικα υποστήριξης.
Το μεγαλύτερο μέρος του κώδικα είναι JavaScript.
Ο διαδικτυακός επεξεργαστής είναι από προεπιλογή ικανός να προσθέσει και να αντικαταστήσει αρχεία
πολυμέσων και περιεχόμενο κειμένου σε όλα τα είδη τύπων περιεχομένου και εφαρμογών H5P (content
type plugins). Επιπλέον, ένας τύπος περιεχομένου μπορεί να παρέχει προσαρμοσμένα γραφικά στοιχεία
για τον επεξεργαστή, επιτρέποντας κάθε είδους δυνατότητες και εμπειρίες επεξεργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της οπτικής επεξεργασίας What You See Is What You Get (WYSIWYG)
ολόκληρου του τύπου περιεχομένου. Το H5P.org είναι ο ιστότοπος μιας κοινότητας όπου μπορούν να
μοιραστούν οι βιβλιοθήκες, οι εφαρμογές και οι τύποι περιεχομένου H5P μεταξύ των χρηστών και όχι
“Development of e-learning content with H5P and iSpring features”, L N Amali et al 2019 J. Phys.: Conf. Ser.
1387, 012019.
4
https://moodle.org/?lang=el
3
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μόνο. Οι εφαρμογές H5P και οι τύποι περιεχομένου λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις
ιστοσελίδες συμβατές με το πρόσθετο H5P.
Το H5P έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ελάχιστο κώδικα συγκεκριμένης πλατφόρμας και ελάχιστο
κωδικό για το back-end κομμάτι. Το μεγαλύτερο μέρος του κώδικα είναι σε JavaScript. Ο στόχος είναι
να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση του H5P και σε άλλες, νέες πλατφόρμες.
Μπορούμε να δούμε πόσο πολύ το έχει αγκαλιάσει η κοινότητα του Moodle και του Drupal στα
ακόλουθα γραφήματα (Δημήτριος Ρίγκος, «Σχεδιασμός και υλοποίηση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού
παιχνιδιού του νου ως πρόσθετο διαδραστικού περιεχομένου (interactive content plugin) του
συνεργατικού πλαισίου περιεχομένου (content collaboration framework) H5P», Πτυχιακή εργασία,
ΕΑΠ, 2017).

Το H5P έχει διαθέσιμα μια σειρά από «έτοιμα» content types, μεταξύ των οποίων και αρκετά μικρά
παιχνίδια (βλέπε επόμενο σχήμα):
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Τα περισσότερα από αυτά είναι έτοιμα για χρήση στην εκπαίδευση.
Η άδεια χρήσης με τις οποίες προσφέρεται όλο το περιεχόμενο του H5P είναι η «Creative Commons
Attribution 4.0 International». Ο δε κώδικας που περιέχεται εκεί, δίνεται με βάση της «MIT license».
LUMI
Το λογισμικό LUMI (https://lumi.education/) είναι μια desktop εφαρμογή ανοιχτού κώδικα που
επιτρέπει στους χρήστες του να δημιουργήσουν και να τροποποιήσουν H5P περιεχόμενα. Δεν απαιτεί
την προεγκατάσταση κάποιου LMS και οι χρήστες του μπορούν άμεσα με ελάχιστα βήματα να
δημιουργήσουν και να δοκιμάσουν διαδραστικό περιεχόμενο H5P όλων των τύπων που προσφέρει το
λογισμικό H5P.

Χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία και τον έλεγχο του HP5 κώδικα.
H5P και Λεξιπαίγνιο
Ζητούμενο από την πλευρά του έργου ήταν η δημιουργία διαδραστικών παιχνιδιών και κουίζ που θα
μπορούσε ακόμα και ο απλός χρήστης να αναπτύξει αξιοποιώντας την υποδομή του «Λεξιπαιγνίου».
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Η υποδομή αυτή προσφέρει ένα REST API5 με πλήθος δυνατοτήτων δυναμικής δημιουργίας παιχνιδιών
και κουίζ. Ο στόχος λοιπόν ήταν να επιτευχθεί η επικοινωνία μεταξύ του H5P και του REST API του
Λεξιπαιγνίου, ώστε ο χρήστης να μπορεί να λαμβάνει μέσω REST Calls αυτόματα περιεχόμενο
συμβατό με τις προδιαγραφές του H5P (Ερωτήσεις-Απαντήσεις, Ερωτήματα Κουίζ-Λύσεις, κλπ.).
Με τη βοήθεια του λογισμικού LUMI, επιτεύχθηκε το παραπάνω, εντοπίζοντας για τα επιθυμητά
παιχνίδια H5P, τα κομμάτια του κώδικά τους όπου γίνεται η δυναμική παρουσίαση και δημιουργία των
παιχνιδιών, δηλαδή τα κομμάτια κώδικα που αφορούν τους web content editors κάθε παιχνιδιού. Στα
σημεία αυτά προστέθηκε κώδικας JavaScript που πραγματοποιεί REST Calls στο REST API της
υποδομής του Λεξιπαιγνίου και «γεμίζει» αυτόματα το περιεχόμενο του παιχνιδιού προς σχεδίαση.
Το αρχικό παιχνίδι «κλωνοποιήθηκε», αλλάζοντας ονοματολογία κλάσεων, όνομα και version και
ενσωματώνοντας τις επιθυμητές τροποποιήσεις δημιουργήθηκε νέο H5P content type βασισμένο σε
ήδη υπάρχον content type αλλά με νέες ξεχωριστές λειτουργίες.
Δημιουργήθηκε πακέτο κώδικα με όνομα LexipaignioSingleChoiceSet-1.11 αντίγραφο του παιχνιδιού
H5P SingleChoiseSet. Πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στα αρχεία library.json και semantics.json ώστε
να υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής του νέου παιχνιδιού σε νέα οντότητα H5P. Τέλος, δημιουργήθηκε
πακέτο με όνομα H5PEditor.LexipaignioSingleChoiceSetTextualEditor-1.0 αντίγραφο του
H5PEditor.SingleChoiceSetTextualEditor-1.0 όπου πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στα αρχεία
library.json και h5peditor-ssc-editor.js. Στο τελευταίο προστέθηκε η νέα λειτουργικότητα και η
διασύνδεση με το REST API.
Στο παράρτημα, επισυνάπτεται κώδικας που τροποποιήθηκε/γράφτηκε, για την υλοποίηση των
παραπάνω.
Δοκιμάστηκε τέλος η ενσωμάτωση του νέου H5P content type σε νέα εγκατάσταση LUMI αλλά και σε
Moodle με εγκατεστημένο H5P με επιτυχία δίχως να επηρεάζεται η λειτουργία των υπολοίπων
εγκατεστημένων λειτουργιών του H5P.
Ως πρόσθετο στοιχείο στο Moodle, το H5P όντας open source, είναι πλήρως και σχετικά εύκολα
τροποποιήσιμο, ώστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις λειτουργίες της εκπαιδευτικής πλατφόρμας
που έχει ενσωματωθεί.
Έτσι, με τις κατάλληλες τροποποιήσεις ανά παιχνίδι τροποποιήθηκε το περιβάλλον σχεδίασης
περιεχομένου H5P ώστε τα πεδία ερωτήσεων και απαντήσεων να «γεμίζουν» με περιεχόμενα μέσω
REST calls στο API των παιχνιδιών. Επίσης προστέθηκαν λειτουργίες ανανέωσης περιεχομένου μέσω
κουμπιών επιλογής.
Ακολουθεί εικόνα με παράδειγμα χρήσης του παιχνιδιού Single Choice Set.

Ένα RESTful API αποτελεί μια διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (application programming interface),
και καθορίζει ένα σύνολο κανόνων και μηχανισμών με τους οποίους μια εφαρμογή ή ένα στοιχείο (componentmicroservice) αλληλεπιδρά με άλλα προγράμματα λογισμικού (User Interfaces, external services, third-party
APIs κλπ).
5
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1.5. Διαχείριση χρηστών
Στο πλαίσιο της ανάγκης για δυνατότητα στους μαθητές να παρακολουθούν τα αποτελέσματα και την
πρόοδό τους σε σχέση με τους ίδιους ή και άλλους μαθητές, υλοποιήθηκε ένα περιβάλλον διαχείρισης
χρηστών. Στο περιβάλλον αυτό, μπορεί ο καθηγητής (διαχειριστής), να δημιουργήσει καινούργιους
χρήστες για τους μαθητές του.
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Πιο συγκεκριμένα, μέσω των επιλογών που του δίνονται, μπορεί να διαχειριστεί τους ήδη υπάρχοντες
χρήστες, αλλάζοντας τα στοιχεία τους, ή καταργώντας κάποιους από αυτούς.

Στη συνέχεια, μπορεί να δημιουργήσει ομάδες (τάξεις), με όνομα και περιγραφή, και να εντάξει μέσα
σε αυτές, συγκεκριμένους χρήστες.
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1.6. Δημιουργία quiz από τον καθηγητή
Επεκτείνοντας την δυνατότητα διαχείρισης χρηστών που περιγράφηκε παραπάνω, μια ακόμα
ενδιαφέρουσα λειτουργία που υλοποιήθηκε για τον καθηγητή, είναι η δημιουργία quiz:

ουσιαστικά, του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει μια σειρά ερωτήσεων από τη βάση (από ερωτήσεις
που του προτείνονται).
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Εάν θέλει, μπορεί να επέμβει σε αυτές αλλάζοντας το περιεχόμενο, ή προσθέτοντας καινούργιο, δικό
του.

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός, μπορεί να ομαδοποιήσει τις ερωτήσεις και να τις αναθέσει σε
συγκεκριμένες ομάδες (ολόκληρη την τάξη, ή υποομάδες μαθητών).

Όταν ολοκληρώσει την καταχώρηση, δημιουργείται, γι αυτές τις ερωτήσεις, ένας μοναδικός
κλειδάριθμος.

Με τη χρήση του κλειδάριθμου αυτού, ο μαθητής ή η ομάδα στην οποία έχει σταλεί, μπορεί να μπει
στο Lumi (H5P Editor) και να δει τις ερωτήσεις που έχει ετοιμάσει ο καθηγητής γι αυτούς.
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Στη συνέχεια μπορεί να δοκιμάσει να παίξει το παιχνίδι:
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Όπως έχει αναφερθεί και στο Π4.2, τα παραπάνω, μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε συστήματα
διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως το Moodle.
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2. Παράρτημα: Μεταφόρτωση Λογισμικού
Τους έχει αναφερθεί και στην αρχή του κειμένου, το παρόν παραδοτέο, περιλαμβάνει το λογισμικό
που υλοποιήθηκε για την χρήση των παιχνιδιών. Επικουρικά, γράφηκε και η παρούσα αναφορά που
εξηγεί τα διάφορα τμήματα (modules) του λογισμικού αυτού.
Στον παρακάτω πίνακα, περιλαμβάνονται τα διάφορα τμήματα του λογισμικού καθώς και η
θέση/φάκελός τους στο χώρο στον οποίο βρίσκονται: https://ctigrmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/vagelat_cti_gr/ErMAl_zoPDNJny1LYQqOyOMBaR0PnwIF0WXt0e-hYQOZg?e=H4mEqR . Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τα μεταφορτώσει και να
τα εγκαταστήσει για δική του χρήση.
Υπενθυμίζεται ότι το λογισμικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου, καθώς και κάθε άλλο
παραδοτέο (αναφορές, άρθρα, περιεχόμενο, κ.α.) διατίθεται με άδεια Creative Commons «Αναφορά
Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές »
(βλέπε και
http://lexipaignio.cti.gr/politiki-xrisis). Όλα τα παραπάνω, μπορεί κανείς να τα βρει στην ιστοσελίδα
του έργου (http://lexipaignio.cti.gr/).

Λογισμικό
Εκατομμυριούχος – web (executable)
Εκατομμυριούχος – android (executable)
Εκατομμυριούχος – godot (sources)
Βρείτε τε τη λέξη – web (executable)
Βρείτε τε τη λέξη – android (executable)
Βρείτε τε τη λέξη – godot (sources)
Πέφτουν γράμματα – web (executable)
Πέφτουν γράμματα – android (executable)
Πέφτουν γράμματα – godot (sources)
Κρεμάλα – web (executable)
Κρεμάλα – android (executable)
Κρεμάλα – godot (sources)
Χωρίς δεύτερη ευκαιρία– web (executable)
Χωρίς δεύτερη ευκαιρία– android
(executable)
Χωρίς δεύτερη ευκαιρία– godot (sources)
H5P
Λογισμικό διαχείρισης χρηστών
Η5P quiz με δυνατότητα κλειδιού

Όνομα
millionaire.zip
millionaire.apk
millionaire_src.zip
prefix-words.zip
prefix-words.apk
prefix-words_src.zip
letters-fall.zip
letters-fall.apk
letters-fall_src.zip
hangman..zip
hangman.apk
hangman_src.zip
no-second-chances.zip
no-second-chances.apk

Θέση/Φάκελος
…/Godot_games/executables/web/
…/Godot_games/executables/android/
…/Godot_games/sources/
…/Godot_games/executables/web/
…/Godot_games/executables/android/
…/Godot_games/sources/
…/Godot_games/executables/web/
…/Godot_games/executables/android/
…/Godot_games/sources/
…/Godot_games/executables/web/
…/Godot_games/executables/android/
…/Godot_games/sources/
…/Godot_games/executables/web/
…/Godot_games/executables/android/

no-second-chances_src.zip
H5P.zip
Lexi-Users.zip
Lumi-H5P-quiz-with-key.zip

…/Godot_games/sources/
…
…
…

Σημείωση : Στο παραπάνω πίνακα το «…» θα πρέπει να αντικατασταθεί με «https://ctigrmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/vagelat_cti_gr/ErMAl_zoPDNJny1LYQqOyOMBaR0PNwIF0WXt0e-hYQOZg?e=H4mEqR»
Το σύνολο του λογισμικού βρίσκεται στη θέση: http://lexipaignio.cti.gr/apotelesmata/paradotea της
ιστοσελίδας του έργου, και συγκεκριμένα στο «παραδοτέο Π6.1».
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3. Παράρτημα: Κώδικας H5P
Ακολουθούν τα σημεία του κώδικα που τροποποιήθηκαν / κατασκευάστηκαν.
Πακέτο H5P.LexipaignioSingleChoiceSet-1.11, αρχείο semantics.json:
[
{
"name": "choices",
"type": "list",
"label": "List of questions",
"importance": "high",
"entity": "question",
"min": 1,
"defaultNum": 5,
"widgets": [
{
"name": "ListEditor",
"label": "Default"
},
{
"name": "LexipaignioSingleChoiceSetTextualEditor",
"label": "Textual"
}
],
"field": {
"name": "choice",
"type": "group",
"isSubContent": true,
"label": "Question & alternatives",
"importance": "high",
"fields": [
{
"name": "question",
"type": "text",
"widget": "html",
"tags": [
"p",
"br",
"strong",
"em",
"code"
],
"label": "Question",
"importance": "high"
},
{
"name": "answers",
"type": "list",
"label": "Alternatives - first alternative is the correct one.",
"importance": "medium",
"entity": "answer",
"min": 2,
"max": 2,
"defaultNum": 2,
"field": {
"name": "answer",
"type": "text",
"widget": "html",
"tags": [
"p",
"br",
"strong",
"em",
"code"
],
"label": "Alternative",
"importance": "medium"
}
}
]
}

27

Π6.1 Περιβάλλον χρήσης παιχνιδιών
},
{
"name": "overallFeedback",
"type": "group",
"label": "Overall Feedback",
"importance": "low",
"expanded": true,
"fields": [
{
"name": "overallFeedback",
"type": "list",
"widgets": [
{
"name": "RangeList",
"label": "Default"
}
],
"importance": "high",
"label": "Define custom feedback for any score range",
"description": "Click the \"Add range\" button to add as many ranges as you need. Example: 0-20% Bad score, 21-91% Average Score,
91-100% Great Score!",
"entity": "range",
"min": 1,
"defaultNum": 1,
"optional": true,
"field": {
"name": "overallFeedback",
"type": "group",
"importance": "low",
"fields": [
{
"name": "from",
"type": "number",
"label": "Score Range",
"min": 0,
"max": 100,
"default": 0,
"unit": "%"
},
{
"name": "to",
"type": "number",
"min": 0,
"max": 100,
"default": 100,
"unit": "%"
},
{
"name": "feedback",
"type": "text",
"label": "Feedback for defined score range",
"importance": "low",
"placeholder": "Fill in the feedback",
"optional": true
}
]
}
}
]
},
{
"name": "behaviour",
"type": "group",
"label": "Behavioural settings",
"importance": "low",
"fields": [
{
"name": "autoContinue",
"type": "boolean",
"label": "Auto continue",
"description": "Automatically go to next question when alternative is selected",
"default": true
},
{
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"name": "timeoutCorrect",
"type": "number",
"label": "Timeout on correct answers",
"importance": "low",
"description": "Value in milliseconds",
"default": 2000,
"widget": "showWhen",
"showWhen": {
"rules": [
{
"field": "autoContinue",
"equals": true
}
]
}
},
{
"name": "timeoutWrong",
"type": "number",
"label": "Timeout on wrong answers",
"importance": "low",
"description": "Value in milliseconds",
"default": 3000,
"widget": "showWhen",
"showWhen": {
"rules": [
{
"field": "autoContinue",
"equals": true
}
]
}
},
{
"name": "soundEffectsEnabled",
"type": "boolean",
"label": "Enable sound effects",
"importance": "low",
"default": true
},
{
"name": "enableRetry",
"type": "boolean",
"label": "Enable retry button",
"importance": "low",
"default": true
},
{
"name": "enableSolutionsButton",
"type": "boolean",
"label": "Enable show solution button",
"importance": "low",
"default": true
},
{
"name": "passPercentage",
"type": "number",
"label": "Pass percentage",
"description": "Percentage of Total score required for passing the quiz.",
"min": 0,
"max": 100,
"step": 1,
"default": 100
}
]
},
{
"name": "l10n",
"type": "group",
"label": "Localize single choice set",
"importance": "low",
"common": true,
"fields": [
{
"name": "nextButtonLabel",
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"type": "text",
"label": "Label for the \"Next\" button",
"importance": "low",
"default": "Next question"
},
{
"name": "showSolutionButtonLabel",
"type": "text",
"label": "Label for the \"Show solution\" button",
"importance": "low",
"default": "Show solution"
},
{
"name": "retryButtonLabel",
"type": "text",
"label": "Label for the \"Retry\" button",
"importance": "low",
"default": "Retry"
},
{
"name": "solutionViewTitle",
"type": "text",
"label": "Title for the show solution view",
"importance": "low",
"default": "Solution list"
},
{
"name": "correctText",
"type": "text",
"label": "Readspeaker text for correct answer",
"importance": "low",
"default": "Correct!"
},
{
"name": "incorrectText",
"type": "text",
"label": "Readspeaker text for incorrect answer",
"importance": "low",
"default": "Incorrect!"
},
{
"name": "muteButtonLabel",
"type": "text",
"label": "Label for the \"mute\" button, to disable feedback sound",
"importance": "low",
"default": "Mute feedback sound"
},
{
"name": "closeButtonLabel",
"type": "text",
"label": "Label for the \"Close\" button",
"importance": "low",
"default": "Close"
},
{
"name": "slideOfTotal",
"type": "text",
"label": "Slide number text",
"importance": "low",
"description": "Announces current slide and total number of slides, variables are :num and :total",
"default": "Slide :num of :total"
},
{
"name": "scoreBarLabel",
"type": "text",
"label": "Textual representation of the score bar for those using a readspeaker",
"default": "You got :num out of :total points",
"importance": "low"
},
{
"name": "solutionListQuestionNumber",
"type": "text",
"label": "Label for the question number in the solution list",
"importance": "low",
"description": "Announces current question index in solution list, variables are :num",
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"default": "Question :num"
},
{
"name": "a11yShowSolution",
"type": "text",
"label": "Assistive technology description for \"Show Solution\" button",
"default": "Show the solution. The task will be marked with its correct solution.",
"importance": "low"
},
{
"name": "a11yRetry",
"type": "text",
"label": "Assistive technology description for \"Retry\" button",
"default": "Retry the task. Reset all responses and start the task over again.",
"importance": "low"
}
]
}
]
Πακέτο H5P.LexipaignioSingleChoiceSet-1.11, , αρχείο library.json:
{
"machineName": "H5P.LexipaignioSingleChoiceSet",
"title": "Lexipaignio SingleChoiceSet",
"description": "Create sets of single choice tasks",
"license": "MIT",
"author": "Joubel",
"majorVersion": 1,
"minorVersion": 11,
"patchVersion": 14,
"runnable": 1,
"fullscreen": 0,
"embedTypes": [
"iframe"
],
"coreApi": {
"majorVersion": 1,
"minorVersion": 19
},
"preloadedCss": [
{
"path": "styles/single-choice-set.css"
}
],
"preloadedJs": [
{
"path": "scripts/stop-watch.js"
},
{
"path": "scripts/sound-effects.js"
},
{
"path": "scripts/xapi-event-builder.js"
},
{
"path": "scripts/result-slide.js"
},
{
"path": "scripts/solution-view.js"
},
{
"path": "scripts/single-choice-alternative.js"
},
{
"path": "scripts/single-choice.js"
},
{
"path": "scripts/single-choice-set.js"
},
{
"path": "alex.js"
}
],
"preloadedDependencies": [
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{
"machineName": "FontAwesome",
"majorVersion": 4,
"minorVersion": 5
},
{
"machineName": "H5P.JoubelUI",
"majorVersion": 1,
"minorVersion": 3
},
{
"machineName": "H5P.Transition",
"majorVersion": 1,
"minorVersion": 0
},
{
"machineName": "H5P.SoundJS",
"majorVersion": 1,
"minorVersion": 0
},
{
"machineName": "H5P.Question",
"majorVersion": 1,
"minorVersion": 4
}
],
"editorDependencies": [
{
"machineName": "H5PEditor.VerticalTabs",
"majorVersion": 1,
"minorVersion": 3
},
{
"machineName": "H5PEditor.RangeList",
"majorVersion": 1,
"minorVersion": 0
},
{
"machineName": "H5PEditor.ShowWhen",
"majorVersion": 1,
"minorVersion": 0
},
{
"machineName": "H5PEditor.LexipaignioSingleChoiceSetTextualEditor",
"majorVersion": 1,
"minorVersion": 0
}
]
}

Πακέτο H5PEditor.LexipaignioSingleChoiceSetTextualEditor-1.0, αρχείο library.json
{
"machineName":"H5PEditor.LexipaignioSingleChoiceSetTextualEditor",
"title":"H5P Editor Lexipaignio Single Choice Set Textual Editor",
"license":"MIT",
"author":"Joubel",
"majorVersion":1,
"minorVersion":0,
"patchVersion":8,
"runnable":0,
"coreApi":{"majorVersion":1,"minorVersion":24},
"preloadedJs":[
{
"path":"h5peditor-ssc-editor.js"
}
],
"preloadedCss":[{"path":"h5peditor-ssc-editor.css"}]}
Πακέτο H5PEditor.LexipaignioSingleChoiceSetTextualEditor-1.0, αρχείο h5peditor-ssc-editor.js (Παρουσιάζονται μόνο οι αλλαγές)
function createQuiz(showNewContent) {
if(showNewContent){
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(function($) {
$.ajax({
url:
'http://wildfly5-exambank.cti.gr:8080/lexipaignio-restfulws/api/quizzes?random=true&size=5&properties_and=%5B%7B%22key%22%3A%22linguistic_phenomenon_short_desc%22%2C%22val
ue%22%3A%22%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%22%7D%2C%7B%22key%22%3A%22quiz_typ
e_title%22%2C%22value%22%3A%222%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%22%7D%
5D',
beforeSend: function (xhr) {
xhr.setRequestHeader ("Authorization", "Basic " + btoa('admin:admin'));
},
success: function (response) {
try {
var myArray = response;
if(myArray.length==0){
myArray[0]="-";
}
else{

var index1=0;
$("div[id^=field-question-]").each(function(){
div_id=$(this).attr('id').split("-")[2];

$(this).empty();
$(this).append('<p>'+myArray[index1].question.text+'</p>')
index1++;
})
var index=0;
var firstEven=false;
var firstOdd=false;
i=0;
var fst=$("div[id^=field-answer-]").first();
div_id=fst.attr('id').split("-")[2];
if( div_id % 2 == 0){
firstEven=true;
}
else{
firstOdd=true;
}

$("div[id^=field-answer-]").each(function(){

div_id=$(this).attr('id').split("-")[2];

$(this).empty();
if( div_id % 2 == 0){
if (firstEven )
$(this).append('<p>'+myArray[index].correct_answer.text+'</p>');
if (firstOdd==true){
$(this).append('<p>'+myArray[index].incorrect_answers[0].text+'</p>');
index++;
}
}
else
{
if (firstOdd==true)
$(this).append('<p>'+myArray[index].correct_answer.text+'</p>');
if (firstEven==true){
$(this).append('<p>'+myArray[index].incorrect_answers[0].text+'</p>');
index++;
}
}
})
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}
}
catch(e) {console.log("ERRORRRRRRRRRRR!!!!"+e);}
},
error: function( jqXHR, textStatus, errorThrown ) {alert("ERROR!"+e)},
complete: function( jqXHR, textStatus ) {
}
});
})(H5P.jQuery);
}
};

/** @namespace H5PEditor */
var H5PEditor = H5PEditor || {};
H5PEditor.LexipaignioSingleChoiceSetTextualEditor = (function ($) {
/**
function written by alex
Get quizzes for the game single Choice Set by REST CALL API Lexipaignio
*/
function createQuiz(showNewContent) {
(function($) {
$.ajax({
url:
'http://wildfly5-exambank.cti.gr:8080/lexipaignio-restfulws/api/quizzes?random=true&size=5&properties_and=%5B%7B%22key%22%3A%22linguistic_phenomenon_short_desc%22%2C%22val
ue%22%3A%22%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%22%7D%2C%7B%22key%22%3A%22quiz_typ
e_title%22%2C%22value%22%3A%222%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%22%7D%
5D',
beforeSend: function (xhr) {
xhr.setRequestHeader ("Authorization", "Basic " + btoa('admin:admin'));
},
success: function (response) {
try {
var myArray = response;
if(myArray.length==0){
myArray[0]="-";
}
else{
if(showNewContent){
var index1=0;
$("div[id^=field-question-]").each(function(){
div_id=$(this).attr('id').split("-")[2];

$(this).empty();
$(this).append('<p>'+myArray[index1].question.text+'</p>')
index1++;
})

var index=0;
var firstEven=false;
var firstOdd=false;
i=0;
var fst=$("div[id^=field-answer-]").first();
div_id=fst.attr('id').split("-")[2];
if( div_id % 2 == 0){
firstEven=true;
}
else{
firstOdd=true;
}
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$("div[id^=field-answer-]").each(function(){

div_id=$(this).attr('id').split("-")[2];

$(this).empty();
if( div_id % 2 == 0){
if (firstEven )
$(this).append('<p>'+myArray[index].correct_answer.text+'</p>');
if (firstOdd==true){
$(this).append('<p>'+myArray[index].incorrect_answers[0].text+'</p>');
index++;
}
}
else
{
if (firstOdd==true)
$(this).append('<p>'+myArray[index].correct_answer.text+'</p>');
if (firstEven==true){
$(this).append('<p>'+myArray[index].incorrect_answers[0].text+'</p>');
index++;
}
}
})
}
}
}
catch(e) {console.log("ERRORRRRRRRRRRR!!!!"+e);}
},
error: function( jqXHR, textStatus, errorThrown ) {alert("ERROR!"+e)},
complete: function( jqXHR, textStatus ) {
var txt=createQuiz.toString();
var s = document.createElement('script');
s.setAttribute('type', 'text/javascript');
s.value = txt;
var el=document.getElementById('page-footer');
if(document.getElementsByClassName('h5p-editor-wrapper').length>0){
console.log("we are in moodle");
document.getElementById('page-footer').getElementsByClassName('container')[0].appendChild(s);
}
//getElementsByClassName('container')[0].appendChild(s);

$('#field-extratitle--1').after("<button
textual'>Ανανέωση</button>");
console.log("testing 3-5");

type='button'

onclick='createQuiz(true)'

class='h5peditor-button

h5peditor-button-

}
});
})(H5P.jQuery);
};
console.log("Enter in LexipaignioSingleChoiceSetTextualEditor");
(function($) {
$(".h5p-lexipaigniosinglechoiceset-editor").ready(function(){
single_choise_set=false;
var x = document.getElementsByClassName("h5p-lexipaigniosinglechoiceset-editor");
if(typeof x[0] !== "undefined"){
single_choise_set=true;
}
console.log(single_choise_set);
var html='';
var id = $("div[id^=field-extratitle--1]").first().attr("id");
if(single_choise_set){
(function($) {
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var element = $("label:contains('List of questions')");
$("label:contains('List of questions')").after("<button type='button' onclick='createQuiz()' class='h5peditor-button h5peditor-buttontextual'>
Ανανέωση</button>");
$('#field-extratitle--1-description').append("<button type='button' onclick='createQuiz()' class='h5peditor-button h5peditor-buttontextual'>
Ανανέωση</button>");
})(H5P.jQuery);
$('#field-extratitle--1').after("<button type='button' onclick='createQuiz3()' class='h5peditor-button h5peditor-button-textual'>
Ανανέωση</button>");
createQuiz(false);
}
})})(H5P.jQuery);
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