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Canvas Δημιουργία παιχνιδιού 1/2 
 

Εισαγωγή 
Στην ενότητα αυτή θα δημιουργήσουμε ένα απλό παιχνίδι, το οποίο θα παρουσιάζεται σε canvas, 

με χρήση αποκλειστικά JavaScript. Το παιχνίδι μας θα περιλαμβάνει ένα καλάθι το οποιο θα 

κινούμε με το ποντίκι μας και φρούτα που θα πέφτουν από τον ουρανό και θα προσπαθούμε να τα 

πιάσουμε. 

1. Δημιουργία Canvas 
Στο 1ο αυτό βήμα φτιάχνουμε την σελίδα μας η οποία έχει πολύ απλή δομή. Το μόνο που περιέχει 

το κυρίως σώμα της σελίδας μας είναι ένα στοιχείο καμβά στο οποίο μέσω CSS θέτουμε το φόντο 

και μέσω των ιδιοτήτων του το μέγεθός του (800Χ600). Επιπρόσθετα, μέσω CSS τοποθετούμε τον 

καμβά στο κέντρο της σελίδας. Θέτοντας γκρι το φόντο της σελίδας (#eeeeee) και άσπρο το φόντο 

του canvas (#ffffff) το μόνο που βλέπουμε στην σελίδα μας είναι ένα άσπρο ορθογώνιο ( ο καμβάς 

μας) σε ένα γκρι φόντο. 

Κώδικας HTML 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

    <meta charset="utf-8" /> 

    <title>Gamedev Canvas Workshop</title> 

    <style> 

 

     canvas { background: #ffffff; display: block; margin: 0 auto; } 

    </style> 

</head> 

<body> 

<canvas id="breakout" width="800" height="600"></canvas> 

<script> 

 // Εδώ θα μπει ο κώδικας JavaScript 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: breakout.html 

CodePen link: https://codepen.io/akontog/pen/LvaZdO 

https://codepen.io/akontog/pen/LvaZdO
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2. Γραφικά στο Canvas 
Για να μπορούμε να έχουμε γραφικά στον καμβά μας θα πρέπει να έχουμε μία αναφορά του στην 

JavaScript που είναι η γλώσσα με την οποία θα δημιουργήσουμε το παιχνίδι. Για να το επιτύχουμε 

αυτό χρειαζόμαστε το επόμενο ζεύγος εντολών: 

var canvas = document.getElementById("myCanvas"); 

var ctx = canvas.getContext("2d"); 

Μπορούμε, φυσικά, να ζωγραφίσουμε σχήματα στον καμβά μας. 

Κάθε εντολή του σχήματος την τοποθετούμε ανάμεσα στις εντολές 

beginPath() και endPath(). Ορίζουμε ένα ορθογώνιο με την εντολή 

rect() και τις παραμέτρους της να δηλώνουν συντεταγμένες στον 

καμβά που θα ξεκινήσει το σχήμα και τις άλλες δύο πλάτος και 

ύψος του ορθογωνίου. Με το fillStyle ορίζουμε χρώμα για την 

εντολή fill η οποία θα ζωγραφίσει το σχήμα στο χρώμα αυτό. 

Φυσικά δεν περιοριζόμαστε μόνο στους κύκλους, στον 

διπλανό κώδικα, που και αυτός ξεκινά και τελειώνει με 

τις εντολές beginPath() και endPath(), ζωγραφίζουμε 

έναν πράσινο κύκλο. Αυτό γίνεται με την arc() η οποία 

επίσης δέχεται συντεταγμένες καθώς και την ακτίνα και 

την γωνία εκκίνησης και τερματισμού του κύκλου, εδώ 

(0, Math.PI*2) δηλαδή (0,360) άρα ολόκληρο κύκλο. Η τελευταία, προαιρετική, παράμετρος έχει 

να κάνει με την φορά με την οποία θα ζωγραφιστεί το 

τόξο, false για φορά του ρολογιού, true για την 

αντίστροφη με εξορισμού τιμή το false. 

Μπορούμε και να έχουμε σχήματα τα οποία δεν θα 

είναι «γεμάτα», stroke αντί για fill, και σχήματα με 

διαφάνεια, συνάρτηση rgba στο strokeStyle. Έτσι το 

μπλε χρώμα στην επόμενη ιστοσελίδα είναι 

ημιδιάφανο. 

 

Κώδικας HTML 

… 

<script> 

 var canvas = document.getElementById("breakout"); 

 var ctx = canvas.getContext("2d"); 

 // Ορθογώνιο 

 ctx.beginPath(); 

 ctx.rect(20, 40, 50, 50); 

 ctx.fillStyle = "#FF0000"; 

 ctx.fill(); 

 ctx.closePath(); 

 // Κύκλος 

 ctx.beginPath(); 

 ctx.arc(240, 160, 20, 0, Math.PI*2, false); 

 ctx.fillStyle = "green"; 

 ctx.fill(); 

 ctx.closePath(); 

 // Περίγραμμα ορθογωνίου, ημιδιάφανο μπλε 

 ctx.beginPath(); 

 ctx.rect(160, 10, 100, 40); 

 ctx.strokeStyle = "rgba(0, 0, 255, 0.5)"; 

 ctx.stroke(); 

 ctx.closePath(); 

</script> 

… 

ctx.beginPath(); 

ctx.rect(20, 40, 50, 50); 

ctx.fillStyle = "#FF0000"; 

ctx.fill(); 

ctx.closePath(); 

ctx.beginPath(); 

ctx.arc(320, 300, 40, 0, Math.PI,true); 

ctx.fillStyle = "#ff6600"; 

ctx.fill(); 

ctx.closePath(); 

ctx.beginPath(); 

ctx.rect(160, 10, 100, 40); 

ctx.strokeStyle = "rgba(0, 0, 255, 0.5)"; 

ctx.stroke(); 

ctx.closePath(); 
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Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: breakout.html 

CodePen link: https://codepen.io/akontog/pen/BEbzzq 

Δραστηριότητα: Αλλάξτε το σχήμα, τη θέση και το χρώμα των παραπάνω σχημάτων. 

Δραστηριότητα: Σε έναν καμβά φτιάξτε ένα 

«ηλιοβασίλεμά στη θάλασσα». Ζωγραφίστε ένα 

ορθογώνιο με γαλάζιες αποχρώσεις που θα 

καταλαμβάνει το κάτω μισό του καμβά και ένα 

ημικύκλιο ακτίνας 40 στο κέντρο και κάτω του πάνω 

ορθογωνίου όπως φαίνεται και στο στιγμιότυπο. Μέσω 

CSS θέστε το φόντο και καμβά μία πιο ανοιχτή γαλάζια 

απόχρωση. Θα πρέπει να πειραματιστείτε λίγο με τις 

παραμέτρους της συνάρτησης arc για να πετύχετε ένα αποτέλεσμα σαν το διπλανό. 

3. Ορίζοντας έναν βρόχο ζωγραφίσματος 
Για να μπορέσουμε να ανανεώνουμε την ζωγραφική στον καμβά μας, και άρα να έχουμε κίνηση, 

θα πρέπει να ορίσουμε μία συνάρτηση ζωγραφίσματος η οποία θα τρέχει ξανά και ξανά. Για να το 

επιτύχουμε αυτό χρειαζόμαστε μία συνάρτηση χρονισμού της JavaScript όπως η setInterval() και η 

requestAnimationFrame(). 

Στη συνέχεια αφού διαγράψουμε τον κώδικα JavaScript Που έχουμε 

γράψει θα πρέπει να ορίσουμε μία συνάρτηση, έστω draw() και με την 

setInterval(draw,10) θα ορίσουμε ότι η draw εκτελείται κάθε 10 

milliseconds. Πλέον η συνάρτηση draw θα εκτελείται για πάντα ή μέχρι 

να την σταματήσουμε εμείς. 

Μέσα στην draw μπορούμε πλέον να ζωγραφίσουμε κάτι, 

έστω μία μπάλα χρησιμοποιώντας μεθόδους από την 

προηγούμενη ενότητα. 

Η μπάλα πλέον θα ζωγραφίζεται ξανά και ξανά αλλά 

εφόσον δεν έχουμε αλλάξει κάτι σε αυτήν δεν θα 

καταλάβουμε κάποια διαφορά. Θα πρέπει λοιπόν να 

ορίσουμε μία αρχική θέση στην μπάλα μας και κάθε φορά 

που θα καλείται η draw θα ενημερώνουμε τη θέση αυτή.  

Για να θέσουμε αρχική θέση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μέγεθος του καμβά, κάτι που 

μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες canvas.width και 

canvas.height. Οι δύο διπλανές εντολές θα ξεκινήσουν τις 

συντεταγμένες (x,y) στην μέση και κάτω του καμβά. 

Ο κύκλος δεν θα ζωγραφιστεί στο σημείο (50,50) αλλά στο (x,y). 

Έτσι η εντολή arc θα γίνει: ctx.arc(x, y, 10, 0, Math.PI*2); 

Στη συνέχεια θα πρέπει σε κάθε εκτέλεση του κώδικα της draw οι 

συντεταγμένες x, y να αλλάζουν ώστε η μπάλα να κινείται. 

Μπορούμε να προσθέσουμε κάτω από την αρχικοποίηση των 

μεταβλητών x και y δύο μικρές τιμές που θα καθορίζουν σε πόση 

function draw() { 

} 

setInterval(draw, 10); 

function draw() { 

    ctx.beginPath(); 

    ctx.arc(50, 50, 10, 0, Math.PI*2); 

    ctx.fillStyle = "#0095DD"; 

    ctx.fill(); 

    ctx.closePath(); 

} 

var x = canvas.width/2; 

var y = canvas.height-30; 

var x = canvas.width/2; 

var y = canvas.height-30; 

var dx = 2; 

var dy = -2; 

https://codepen.io/akontog/pen/BEbzzq
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απόσταση θα ζωγραφίζεται η μπάλα σε κάθε επόμενη εκτέλεση. Συνολικά οι αρχικοποιήσεις πριν 

την draw φαίνονται στο διπλανό πλαίσιο. 

Τέλος θα πρέπει να ανανεώνουμε τις τιμές των x και y κάθε φορά που θα εκτελείται 

η draw προσθέτοντας στο τέλος της draw τις διπλανές εντολές. 

Ολοκληρωμένη η ιστοσελίδα και ένα στιγμιότυπό της φαίνονται στη συνέχεια.  

Κώδικας HTML 

… 

<script> 

var canvas = document.getElementById("breakout"); 

var ctx = canvas.getContext("2d"); 

var x = canvas.width/2; 

var y = canvas.height-30; 

var dx = 2; 

var dy = -2; 

 

function draw() { 

    ctx.beginPath(); 

    ctx.arc(x, y, 10, 0, Math.PI*2); 

    ctx.fillStyle = "#0095DD"; 

    ctx.fill(); 

    ctx.closePath(); 

    x += dx; 

    y += dy; 

} 

setInterval(draw, 10); 

</script> 

… 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: breakout.html 

CodePen link: https://codepen.io/akontog/pen/dLrVyb 

Ένα πρόβλημα στην παραπάνω προσέγγιση είναι ότι η μπάλα μας, καθώς κινείται αφήνει ένα ίχνος. 

Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε φορά η draw ζωγραφίζει μία μπάλα χωρίς να σβήνει τις προηγούμενες 

με αποτέλεσμα να φαίνονται όλες στον καμβά. Για να διορθωθεί το παραπάνω πρόβλημα θα πρέπει 

απλά να προστεθεί μία εντολή που καθαρίζει τον καμβά η clearRect(). 

Προσθέστε στην αρχή της draw την εντολή: 

ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); 

x = x + dx; 

y = y + dy; 

https://codepen.io/akontog/pen/dLrVyb
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Δραστηριότητα: Αλλάξτε την ταχύτητα της μπάλας ώστε να κινείται πιο γρήγορα. 

Δραστηριότητα: Προσθέστε άλλη μία μπάλα στον καμβά η οποία να ξεκινάει από πάνω αριστερά 

στον καμβά και να καταλήγει στην κάτω δεξιά γωνία βγαίνοντας και από τον καμβά. 

4. Αναπήδηση σε τοίχους 
Πολύ γρήγορα η μπάλα μας εξαφανίζεται έξω από τον καμβά. Θα υλοποιήσουμε εντοπισμό 

συγκρούσεων για να κάνουμε την μπάλα να αναπηδά στα άκρα του καμβά και να επιστρέφει πίσω. 

Θα θέσουμε αρχικά την ακτίνα της μπάλας σε μία 

μεταβλητή για να μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε 

στους υπολογισμούς. Πλέον, η συνάρτηση arc αντί να 

έχει 10 για παράμετρο θα έχει radius. 

Με τέσσερεις τοίχους να υπάρχουν σε μία πίστα / καμβά, αρχικά θα 

εστιάσουμε στον πάνω και κάτω τοίχο. Ξέροντας ότι ξεκινούν οι 

συντεταγμένες του άξονα y από τον πάνω τοίχο, μπορούμε να κάνουμε κάτι 

σαν τον κώδικα του διπλανού σχήματος. Αν η τιμή του y γίνει μικρότερη από 

0 αλλάζουμε την διεύθυνση της κίνησης στον άξονα y αντιστρέφοντας την τιμή dy που καθορίζει 

την κίνηση στον άξονα αυτό. Αν ήταν π.χ. -2 θα γινόταν 2. 

Στο κάτω άκρο του καμβά οι συντεταγμένες του y είναι όσο και 

το ύψος του καμβά που δίνεται από την τιμή canvas.height. 

Οι δύο παραπάνω συνθήκες μπορούν να συνδυαστούν με χρήση 

του τελεστή || που στην JavaScript είναι η εντολή or (ή) η οποία 

είναι True και άρα στην if εκτελούνται αυτά που βρίσκονται μέσα στο block εντολών αν ισχύει 

οποιαδήποτε από τις δύο επιμέρους συνθήκες. 

if(y + dy > canvas.height || y + dy < 0) { 

    dy = -dy; 

} 

Στην ίδια λογική ελέγχουμε και το αν η μπάλα πάει να ξεφύγει από το αριστερό και δεξί άκρο του 

canvas. 

if(x + dx > canvas.width || x + dx < 0) { 

    dx = -dx; 

} 

Κώδικας HTML 

… 

<script> 

var canvas = document.getElementById("breakout"); 

var ctx = canvas.getContext("2d"); 

var x = canvas.width/2; 

var y = canvas.height-30; 

var dx = 2; 

var dy = -2; 

 

function draw() { 

    ctx.beginPath(); 

    ctx.arc(x, y, 10, 0, Math.PI*2); 

    ctx.fillStyle = "#0095DD"; 

    ctx.fill(); 

    ctx.closePath(); 

    x += dx; 

    y += dy; 

} 

setInterval(draw, 10); 

</script> 

… 

Ιστοσελίδα 

var radius = 10 

… 

ctx.arc(x, y, radius, 0, Math.PI*2); 

if(y + dy < 0) { 

    dy = -dy; 

} 

 

if(y + dy > canvas.height) { 

    dy = -dy; 

} 
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Υπάρχον αρχείο: breakout.html 

CodePen link: https://codepen.io/akontog/pen/arZMVg 

Μία παρατήρηση είναι ότι η μισή μπάλα χάνεται όταν χτυπά στα τοιχώματα. Αυτό συμβαίνει γιατί 

υπολογίζουμε την σύγκρουση με τον τοίχο από το κέντρο της μπάλας. Ο κώδικας μπορεί να αλλάξει 

λίγο ώστε να διορθωθεί αυτό προσθέτοντας στους υπολογισμούς μας και την ακτίνα της. Καλό θα 

είναι, όπως αναφέρθηκε, να τεθεί η ακτίνα σε κάποια μεταβλητή ώστε να είναι εύκολο να αλλάξει 

αλλά να είναι και πιο κατανοητός ο κώδικας. 

if(x + dx > canvas.width-radius || x + dx < radius) { 

        dx = -dx; 

}  

if(y + dy > canvas.height-radius || y + dy < radius) { 

 dy = -dy; 

} 

Δραστηριότητα: Προσαρμόστε την παραπάνω σελίδα 

φτιάχνοντας ένα ορθογώνιο στο κέντρο της και βάζοντας την 

μπάλα να αναπηδά στα τοιχώματα του ορθογωνίου αυτού.  

 

5. Δημιουργία ρακέτας που θα χτυπά την μπάλα 
Αρχικά θα ορίσουμε τις συντεταγμένες και την θέση της ρακέτας και στη συνέχεια θα το 

ζωγραφίσουμε σαν ένα ορθογώνιο. 

var paddleheight = 10; 

var paddlewidth = 75; 

var paddleX = (canvas.width-paddlewidth) / 2; 

function drawPaddle() { 

    ctx.beginPath(); 

    ctx.rect(paddleX, canvas.height-paddleheight, paddlewidth, paddleheight); 

    ctx.fillStyle = "#0095DD"; 

    ctx.fill(); 

    ctx.closePath(); 

} 

Ήρθε η ώρα να επιτρέψουμε στον χρήστη να ελέγξει την ρακέτα. Θα χρειαστούμε: 

 Δύο μεταβλητές για να αποθηκεύεται η πληροφορία του ποιο κουμπί πατήθηκε 

 Δύο «ακροατές γεγονότων» για γεγονότα πατήματος, keydown, και σηκώματος, keyup, 

των αντίστοιχων κουμπιών.  

 Για τους ακροατές αυτούς θα πρέπει να γραφεί και αντίστοιχος κώδικας που θα επιτρέπει 

την ρακέτα να κινείται αριστερά και δεξιά. 

Τα πατημένα κουμπιά μπορούν να καθοριστούν με λογικές, Boolean, μεταβλητές, μεταβλητές 

δηλαδή που μπορούν να πάρουν τις τιμές false και true. 

var rightpressed = false; 

var leftpressed = false; 

https://codepen.io/akontog/pen/arZMVg
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Τα ορίζουμε στην αρχή false γιατί αρχικά τα κουμπιά δεν είναι πατημένα με το που ξεκινά το 

παιχνίδι. Για να «ακούμε» για πατήματα κουμπιών θα πρέπει να θέσουμε δύο ακροατές τους 

οποίους θα θέσουμε πάνω από την setInterval. 

document.addEventListener("keydown", keyDownHandler, false); 

document.addEventListener("keyup", keyUpHandler, false); 

Όταν πατηθεί το κουμπί, καλείται η διαδικασία keyDownHandler και όταν αφήσουμε το κουμπί 

καλείται η διαδικασία keyUpHandler. 

function keyDownHandler(e) { 

    if(e.key == "Right" || e.key == "ArrowRight") { 

        rightPressed = true; 

    } 

    else if(e.key == "Left" || e.key == "ArrowLeft") { 

        leftPressed = true; 

    } 

} 

 

function keyUpHandler(e) { 

    if(e.key == "Right" || e.key == "ArrowRight") { 

        rightPressed = false; 

    } 

    else if(e.key == "Left" || e.key == "ArrowLeft") { 

        leftPressed = false; 

    } 

} 

Όταν πατηθεί το αριστερό ή δεξί βέλος η αντίστοιχη μεταβλητή γίνεται true και όταν αφεθεί 

γίνεται false. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε στην συνάρτηση draw που επαναλαμβάνεται κάθε 

10 msec λόγω της setInterval θα αλλάζουμε θέση στην ρακέτα μόνο όταν οι παραπάνω μεταβλητές 

είναι true. 

if(rightPressed){ 

paddleX += 7; 

} 

else if(leftPressed) { 

       paddleX -= 7; 

} 

Η ρακέτα πηγαίνει πλέον αριστερά και δεξιά αλλά ξεφεύγει από τα όρια του καμβά. Παρόμοια με 

τη λογική της μπάλας, μπορούμε να ελέγχουμε να μην φεύγει από τα όρια η ρακέτα. 

     if(rightPressed && paddleX < canvas.width - paddlewidth) { 

        paddleX += 7; 

    } 

    else if(leftPressed && paddleX > 0) { 

        paddleX -= 7; 

    } 

Το μόνο που έχει μείνει είναι να βάλουμε τη συνάρτηση drawPaddle() στην συνάρτηση draw(). 

Συνολικά ο κώδικας JavaScript έχει την μορφή: 

Κώδικας HTML 

… 

<script> 

var canvas = document.getElementById("catchFruitCanvas"); 

var ctx = canvas.getContext("2d"); 

var x = canvas.width/2; 

var y = canvas.height-30; 

var dx = 2; 

var dy = -2; 

radius=10 
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var paddleheight = 10; 

var paddlewidth = 75; 

var paddleX = (canvas.width-paddlewidth) / 2; 

var rightPressed = false; 

var leftPressed = false; 

function drawPaddle() { 

    ctx.beginPath(); 

    ctx.rect(paddleX, canvas.height-paddleheight, paddlewidth, paddleheight); 

    ctx.fillStyle = "#0095DD"; 

    ctx.fill(); 

    ctx.closePath(); 

} 

function draw() { 

    ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); 

    drawPaddle(); 

    ctx.beginPath(); 

    ctx.arc(x, y, radius, 0, Math.PI*2); 

    ctx.fillStyle = "#0095DD"; 

    ctx.fill(); 

    ctx.closePath(); 

    x += dx; 

    y += dy; 

    if(x + dx > canvas.width-radius || x + dx < radius) { 

        dx = -dx; 

    } 

    if(y + dy > canvas.height-radius || y + dy < radius) { 

        dy = -dy; 

    } 

    if(rightPressed && paddleX < canvas.width - paddlewidth) { 

        paddleX += 7; 

    } 

    else if(leftPressed && paddleX > 0) { 

        paddleX -= 7; 

    } 

 

} 

document.addEventListener("keydown", keyDownHandler, false); 

document.addEventListener("keyup", keyUpHandler, false); 

function keyDownHandler(e) { 

    if(e.key == "Right" || e.key == "ArrowRight") { 

        rightPressed = true; 

    } 

    else if(e.key == "Left" || e.key == "ArrowLeft") { 

        leftPressed = true; 

    } 

} 

 

function keyUpHandler(e) { 

    if(e.key == "Right" || e.key == "ArrowRight") { 

        rightPressed = false; 

    } 

    else if(e.key == "Left" || e.key == "ArrowLeft") { 

        leftPressed = false; 

    } 
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} 

setInterval(draw, 10); 

</script> 

… 

Υπάρχον αρχείο: breakout.html 

CodePen link: https://codepen.io/akontog/pen/dEpmRb 

Δραστηριότητα: Πειραματιστείτε με την ταχύτητα της μπάλας αλλά και το μέγεθος της ρακέτας. 

Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνεται όταν για παράδειγμα θα κερδίζατε κάποιο δώρο. 

6. Game Over 
Σε προηγούμενο βήμα, επιτρέπαμε την μπάλα να χτυπήσει και στους 4 τοίχους. Τώρα θα 

επιτρέψουμε την μπάλα να χτυπάει μόνο στους 3. Στον 4ο τοίχο, το κάτω μέρος του καμβά, όταν 

χτυπά η μπάλα θα χάνουμε το παιχνίδι. 

Αρχικά, για να μπορούμε να τερματίζουμε την κίνηση της μπάλας, θα θέσουμε την ήδη υπάρχουσα 

συνάρτηση setInterval(draw,10) σε μία μεταβλητή, έστω: 

interval = setInterval(draw, 10); 

Στη συνέχεια θα αντικαταστήσουμε την εντολή  

if(y + dy > canvas.height-radius || y + dy < radius) { 

        dy = -dy; 

} 

Όπου ελέγχουμε το χτύπημα στον πάνω και κάτω τοίχο και απλά αντιστρέφουμε την κατεύθυνση 

της μπάλας στον άξονα y προσθέτοντας στην περίπτωση του κάτω τοίχου ένα μήνυμα στην 

ιστοσελίδα και στην συνέχεια την επανεκκίνηση του παιχνιδιού. 

if(y + dy < radius) { 

        dy = -dy; 

}  

else if(y + dy > canvas.height-radius) { 

        alert("GAME OVER"); 

        clearInterval(interval); 

 document.location.reload(); 

} 

Η alert εμφανίζει μήνυμα στην οθόνη, η clearInterval θα σταματήσει τον χρόνο και η reload 

φορτώνει την σελίδα ξανά. 

Κώδικας HTML 

… 

if(x + dx > canvas.width-radius || x + dx < radius) { 

        dx = -dx; 

    } 

    if(y + dy < radius) { 

        dy = -dy; 

    }  

    else if(y + dy > canvas.height-radius) { 

        alert("GAME OVER"); 

        clearInterval(interval); 

        document.location.reload(); 

         

    } 

    if(rightPressed && paddleX < canvas.width - paddlewidth) { 

        paddleX += 7; 

    } 

… 

interval = setInterval(draw, 10); 

</script> 

… 

https://codepen.io/akontog/pen/dEpmRb
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Ιστοσελίδα 

 

Υπάρχον αρχείο: breakout.html 

CodePen link: https://codepen.io/akontog/pen/XwjwKp 

7. Χτυπώντας της μπάλα με την ρακέτα 
Το τελευταίο που θα υλοποιήσουμε σε αυτή τη φάση είναι το χτύπημα της μπάλας με 

την ρακέτα μας. Για να γίνει αυτό, απλά θα ελέγξουμε αν η μπάλα είναι ανάμεσα στην 

αριστερή και δεξιά άκρη της ρακέτας. Αν είναι η μπάλα θα αναπηδήσει, διαφορετικά 

θα εμφανιστεί το Game Over. 

Κώδικας HTML 

… 

if(y + dy < radius) { 

        dy = -dy; 

    }  

    else if(y + dy > canvas.height-radius) { 

        if(x > paddleX && x < paddleX + paddlewidth) { 

            dy = -dy; 

        } 

        else { 

            alert("GAME OVER"); 

            clearInterval(interval) 

            document.location.reload(); 

        } 

    } 

… 

Ιστοσελίδα 

 

Υπάρχον αρχείο: breakout.html 

CodePen link: https://codepen.io/akontog/pen/dEpEjg 

 

Ερωτήσεις 

 

Πηγή: https://developer.mozilla.org/en-

US/docs/Games/Tutorials/2D_Breakout_game_pure_JavaScript 

https://codepen.io/akontog/pen/XwjwKp
https://codepen.io/akontog/pen/dEpEjg
https://forms.gle/E7LuejZKKjhyUsSg8
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Games/Tutorials/2D_Breakout_game_pure_JavaScript
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Games/Tutorials/2D_Breakout_game_pure_JavaScript

