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Εισαγωγή 

Το συγκεκριμένο παραδοτέο αφορά τα διαδραστικά παιχνίδια τα οποία 

εξομοιώνουν αθλητικές δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια αυτών των 

παιχνιδιών ο χρήστης αλληλεπιδρά με την οθόνη ακολουθώντας μία σειρά 

από διαδικασίες οι οποίες και χρονομετρούνται εσωτερικά. 

 Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν οπτικά ή ακουστικά ερεθίσματα στα 

οποία ο χρήστης καλείται να αντιδράσει με συγκεκριμένο τρόπο. Η επιλογή 

αυτών των ερεθισμάτων είναι τέτοια που από την αντίδραση του χρήστη 

μπορούν να εξαχθούν μία σειρά από χρήσιμες πληροφορίες. 

Ο χρόνος αντίδρασης του χρήστη στα ερεθίσματα μετριέται με μεγάλη 

ακρίβεια από την εφαρμογή, αποθηκεύεται και αξιολογείται προκειμένου να 

μπορεί η εφαρμογή, με την ολοκλήρωση των παιχνιδιών να αξιολογήσει τις 

ικανότητες του χρήστη. 

Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων με σύγκριση των επιδόσεων μεταξύ των χρηστών αλλά και 

με επιδόσεις γνωστών αθλητών. 

Τα παιχνίδια σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να προσφέρουν μία ενδιαφέρουσα 

αισθητικά διεπαφή χρήστη που να είναι ιδιαίτερα απλή στην λειτουργία της. 

Τα συγκεκριμένα παιχνίδια κατασκευάστηκαν στις 3 γλώσσες, Ελληνικά 

Αγγλικά και Βουλγάρικα. 

Οδηγίες Χρήσης και Λειτουργίας Εφαρμογής 

Τοποθέτηση Κάμερας 

- Το ιδανικό ύψος για την τοποθέτηση της κάμερας είναι 130-140cm 

από το πάτωμα, τοποθετημένη ευθεία. 

- H ιδανική απόσταση των παικτών είναι στα 2.5 μέτρα 

- Η κάμερα πρέπει να εντοπίζει το σώμα του παίκτη χωρίς παρεμβολή 

από εμπόδια (π.χ. οθόνη υπολογιστή) 

Εγκατάσταση Drivers 

Προκειμένου οι εφαρμογές να λειτουργήσουν πρέπει να έχει γίνει 

εγκατάσταση των drivers της κάμερας. Ακολουθούν οι οδηγίες για την 
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ενεργοποίηση του δωρεάν license η λειτουργία του οποίου σταματά 

μετά από 3 λεπτά. Στα τελικά συστήματα δίνονται τα pro license (τα 

οποία συνδέονται με έναν υπολογιστή, οπότε θα μπουν στα συστήματα που 

θα στηθούν στην ΧΑΝΘ). 

Ακολουθούν τα βήματα εγκατάστασης: 

- Unzip του αρχείου Drivers.zip 

- Εκτέλεση του nuitrack-windows-x64.exe ακολουθώντας τον 

wizzard, δίχως κάποια αλλαγή 

- Εγγραφή με mail στο https://nuitrack.com/#pricing επιλέγοντας Get 

License 

- Εκκίνηση της εφαρμογής Nuitrack.exe που βρίσκεται στο 

<install-folder>\nuitrack\nuitrack\activation_tool 

- Αντιγραφή του trial activation key που βρίσκεται στο mail που 

δόθηκε, επικόλληση στο πεδίο και κλικ στο Get available license 

- Με το compatibility test προβάλεται η εικόνα της κάμερας 

- Restart PC 

Περισσότερες πληροφορίες: 

http://download.3divi.com/Nuitrack/doc/Installation_page.html#nuitrack_

licensing 

Εγκατάσταση και Εκκίνηση Εφαρμογής 

Για την εγκατάσταση των εφαρμογών: 

- Αντιγραφή το κάθε αρχείο στην επιφάνεια εργασίας (π.χ. 1on1) 

 

Για την εκτέλεση των εφαρμογών: 

- Διπλό κλικ στο .exe αρχείο που βρίσκεται στον φάκελο (π.χ. 

1on1.exe) και Play δίχως κάποια αλλαγή στα settings. 

 

Δημιουργία συντόμευσης μπορεί να γίνει με δεξί κλικ στο .exe => send to 

=> desktop (shortcut). Δεν πρέπει να μετακινηθεί το .exe από τον 

ομότιτλο φάκελο, ούτε κάποιο άλλο αρχείο, αλλά μπορεί να τοποθετηθεί 

όλος ο φάκελος σε κάποιο σημείο του δίσκου (π.χ. program files). 



   

 4 

Με το License η κάμερα θα σταματήσει να στέλνει σήμα μετά από 3 λεπτά 

και η εφαρμογή θέλει επανεκκίνηση για να ξαναξεκινήσει, προκειμένου να 

ρυθμιστεί η διάρκεια για κάθε παίχτη. 

 

Χειρισμός εφαρμογής 

- Η εφαρμογή χρησιμοποιεί την ανοιχτή παλάμη του πρώτου εντοπισμένου 

παίκτη για κέρσορα. Με την έκταση του χεριού και την κίνηση στο χώρο ο 

παίκτης καθοδηγεί τον κέρσορα και με το κλείσιμο της παλάμης πάνω από 

ένα κουμπί γλώσσας γίνεται αλλαγή στην επιλεγμένη γλώσσα. Με το 

κουμπί εκκίνησης το παιχνίδι ξεκινά. 

- Για τις βολές ο παίκτης προσομοιώνει το πέταγμα της μπάλας. Ιδανικά τα 

χέρια ξεκινούν από το στήθος και καταλήγουν πάνω από το κεφάλι. 

- Για τα καρφώματα ο παίκτης πηδάει κατεβάζοντας ένα από δύο ή και τα 

δύο χέρια προς τα κάτω. Σε περίπτωση που το άλμα είναι αρκετά ψηλό 

πετυχαίνει το κάρφωμα, διαφορετικά υπάρχει υπόδειξη για πόσο ύψος το 

έχασε. 

- Η επιστροφή στο μενού γίνεται με το πλήκτρο Escape ενώ αν πατηθεί 

από το μενού η εφαρμογή τερματίζει. 

 

Παιχνίδια Μπάσκετ 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των παιχνιδιών καθώς και την 

εμφάνιση τους στις 3 γλώσσες τις οποίες είναι διαθέσιμη 

 

GAME1 DUNK IF YOU CAN 

Σκοπός του παιχνιδιού είναι η προσπάθεια του χρήστη να καρφώσει μία 

εικονική μπάλα σε ένα καλάθι ύψους 3,05 μέτρων. Όσο δηλαδή είναι το 

ύψος της στεφάνης από το έδαφος σύμφωνα με τον κανονισμό στην 

καλαθοσφαίριση παγκοσμίως. Ο χρήστης θα στέκεται σε σημείο με ειδική 

σήμανση και η εφαρμογή θα μετρά το κατακόρυφο άλμα του και θα το 

αποτυπώνει στην οθόνη. Εμφανίζονται ειδικά μηνύματα τόσο σε περίπτωση 

επιτυχίας όσο και σε περίπτωση αποτυχίας. 
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Ελληνική Έκδοση DUNK IF YOU CAN 
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Αγγλική Έκδοση DUNK IF YOU CAN 
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Βουλγάρικη Έκδοση DUNK IF YOU CAN 

 

 

 
 

GAME2 HALF-COURT SHOT 

Σκοπός του παιχνιδιού είναι η προσπάθεια του χρήστη να σκοράρει ένα 

καλάθι σουτάροντας από το κέντρο του γηπέδου. Ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να εκτελεί ολοκληρωμένα την κίνηση της ρίψης της μπάλας 

και να βλέπει το αποτέλεσμα της βολής του. Η ρίψη της μπάλας γίνεται 

ψηφιακά και η εφαρμογή θα δίνει στον χρήστη την εντύπωση ότι εκτελεί 
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την ενέργεια σε κανονικό γήπεδο καλαθοσφαίρισης. Τέλος εμφανίζονται 

ειδικά μηνύματα τόσο σε περίπτωση επιτυχίας όσο και σε περίπτωση 

αποτυχίας. 

 

Ελληνική Έκδοση DUNK IF YOU CAN 
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Αγγλική Έκδοση DUNK IF YOU CAN 
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Βουλγάρικη Έκδοση DUNK IF YOU CAN 

 

 

 
 

GAME3 CHARITY LINE 

Σκοπός του παιχνιδιού είναι η προσπάθεια του χρήστη να σκοράρει ένα 

καλάθι σουτάροντας από την γραμμή των ελευθέρων βολών. Ο χρήστης 

έχει τη δυνατότητα να εκτελεί ολοκληρωμένα την κίνηση της ρίψης της 

μπάλας και να βλέπει το αποτέλεσμα της βολής του. Η ρίψη της μπάλας 

γίνεται ψηφιακά και η εφαρμογή θα πρέπει να δίνει στον χρήστη την 
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εντύπωση ότι εκτελεί την ενέργεια σε κανονικό γήπεδο καλαθοσφαίρισης. 

Τέλος υπάρχουν ειδικά μηνύματα τόσο σε περίπτωση επιτυχίας όσο και σε 

περίπτωση αποτυχίας. 

 

Ελληνική Έκδοση CHARITY LINE 
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Αγγλική Έκδοση CHARITY LINE 
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Βουλγάρικη Έκδοση CHARITY LINE 

 

 
 

 
 

GAME4 1on1 

Σκοπός του παιχνιδιού είναι η εναλλαγή των σουτ μεταξύ δύο παικτών με 

παρακολούθηση του επιμέρους σκορ. Το σκορ εμφανίζεται εικονικά στον 

πίνακα σκορ που βρισκόταν στο ανοιχτό γήπεδο της ΧΑΝΘ και αυτή τη 

στιγμή βρίσκεται στο Μουσείο Μπάσκετ  της ΧΑΝΘ. 
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Ελληνική Έκδοση 1on1 
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Αγγλική Έκδοση 1on1 
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Βουλγάρικη Έκδοση 1on1 

 

 

 


