
Breakout 
Στο παιχνίδι breakout προσπαθούμε να υλοποιήσουμε ένα παιχνίδι που 

θα προσομοιώνει το κλασικό αυτό παιχνίδι στο κινητό μας.  

Στο παιχνίδι αυτό θα πρέπει: 
 Να δημιουργήσετε μία μπάλα η οποία αρχικά θα βρίσκεται 

περίπου στο μέσο της οθόνης και θα κινείται συνεχώς προς μία, 

αρχικά, τυχαία κατεύθυνση. 

 Όταν η μπάλα συγκρούεται με τα τοιχώματα θα αναπηδά. 

 Στο κάτω τοίχωμα όμως ο παίκτης θα χάνει. 

 Μπορείτε να παίξετε κάποια έκδοση του παιχνιδιού online για 

να δείτε τι περίπου πρέπει να υλοποιήσετε.  

Θα χρειαστούμε: 

 Ένα εικονίδιο ρακέτας ή ότι άλλο επιλέξουμε για 

εικονίδιο καθώς και ένα 

εικονίδιο μπάλας. 

 Καμβά, Canvas, για να 

κινείται η μπάλα 

 ImageSprite για την 

ρακέτα αλλά και την 

μπάλα.  

Βοήθειες: 
 Θα χρειαστούμε να υλοποιήσουμε την κίνηση της ρακέτας για 

την οποία μπορείτε να πειραματιστείτε με την εντολή when 

… Dragged. Προσοχή! Η ρακέτα κινείται μόνο στον άξονα x.  

 
 Πρέπει να ελέγχουμε πότε το sprite της μπάλας 

ακουμπά τα τοιχώματα, κάτι που μπορεί να 

επιτευχθεί με χρήση της εντολής when … 

EdgeReached. Η edge μας δίνει το τοίχωμα στο οποίο 

ακούμπησε η μπάλα με το -1 να είναι το κάτω 

τοίχωμα στο οποίο χάνουμε.  

 Επιπλέον θα πρέπει να ελέγχουμε πότε η μπάλα θα 

ακουμπά την ρακέτα, when …. CollidedWith 

(Collide = συγκρούομαι). Θα πρέπει να ελέγξουμε 

ότι η other είναι η ρακέτα μας για να αλλάξουμε 

την κατεύθυνση της μπάλας μας. 

 Για την κατεύθυνση της μπάλας μπορείτε αρχικά να χρησιμοποιήσετε τον επόμενο τύπο. 
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Προτεινόμενες επεκτάσεις: 
 Να υπάρχει κουμπί για έναρξη παιχνιδιού και ετικέτες για σκορ ζωές κτλ. 

 Στο πάνω μέρος της οθόνης να υπάρχουν ορθογώνια τα οποία όταν τα ακουμπά η μπάλα θα 

εξαφανίζονται, Ο παίκτης θα μαζεύει πόντους. Μπορεί τα ορθογώνια αυτά να είναι 

διαφορετικών χρωμάτων, παράδειγμα πράσινα και κόκκινα και να δίνουν διαφορετικούς 

πόντους. 

 Θα μπορούσε ακόμη και κάποιο χρώμα να απαιτεί παραπάνω από 1 συγκρούσεις για να 

εξαφανιστούν 

 Όταν εξαφανίζονται όλα τα ορθογώνια η πίστα θα αλλάζει, θα υπάρχει διαφορετικός αριθμός 

και σχηματισμός ορθογωνίων. 

 Να υπάρχει παραπάνω από μία ζωή για τον παίκτη. Όταν θα τελειώνουν όλες οι ζωές τότε θα 

τελειώνει το παιχνίδι. 

 Ένα επιπλέον χρονόμετρο να μετρά έναν συνολικό χρόνο παιχνιδιού και να αυξάνει την ταχύτητα 

της μπάλας όσο περνά ο χρόνος. 

 Να κατευθύνεται η μπάλα σε διαφορετική κατεύθυνση ανάλογα με το σημείο της ρακέτας με το 

οποίο συγκρούεται. 

 Ότι άλλο επιθυμείτε 

 Μπορείτε να δημιουργήστε άλλα παρόμοια παιχνίδια όπως: 

o Pong: https://en.wikipedia.org/wiki/Pong 

Πηγές - Υλικό: 
 Άρθρο Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Breakout_(video_game) 

 Online παιχνίδι: https://elgoog.im/breakout/ 

 Ήχοι: https://www.freesfx.co.uk/ 

 Εικονίδιο ρακέτας:  http://lyk-

karlov.sam.sch.gr/images/courses/informatics/appinventor/paddle.png 

 Εικονίδιο μπάλας: http://lyk-

karlov.sam.sch.gr/images/courses/informatics/appinventor/ball.png 

 Κόκκινο και πράσινο ορθογώνιο για δημιουργία πίστας 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pong
https://en.wikipedia.org/wiki/Breakout_(video_game)
https://elgoog.im/breakout/
https://www.freesfx.co.uk/
http://lyk-karlov.sam.sch.gr/images/courses/informatics/appinventor/paddle.png
http://lyk-karlov.sam.sch.gr/images/courses/informatics/appinventor/paddle.png
http://lyk-karlov.sam.sch.gr/images/courses/informatics/appinventor/ball.png
http://lyk-karlov.sam.sch.gr/images/courses/informatics/appinventor/ball.png
http://lyk-karlov.sam.sch.gr/images/courses/informatics/appinventor/block-red.png
http://lyk-karlov.sam.sch.gr/images/courses/informatics/appinventor/block-green.png

