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mRLGame 
Εγχειρίδιο εγκατάστασης & 

χρήσης 

 

Εγκατάσταση του εφαρμογής 

Για την εγκατάσταση του προγράμματος θα πρέπει να έχετε μία συσκευή που να εκτελεί 

το λειτουργικό σύστημα Android με συμβατές να είναι όλες οι εκδόσεις του από την 

έκδοση 2.2 και μετά ή κάποιο προσομοιωτή. Υπάρχει επίσης το project Android X86 το 

οποίο είναι μία έκδοση του Android που μπορεί να εκτελείτε σε υπολογιστές συμβατούς 

με X86.  

Για να επιτρέψει η συσκευή την εγκατάσταση της εφαρμογής θα πρέπει να έχει 

ενεργοποιηθεί από τις ρυθμίσεις της συσκευής η ρύθμιση που επιτρέπει την 

εγκατάσταση εφαρμογών που δεν έχουν «κατεβεί» από το Android Play Store το οποίο 

σε κάποιες εκδόσεις αναφέρεται ως Android Market. 
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Στη συνέχεια πρέπει μέσα από την Android συσκευή σας να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 

της εφαρμογής (http://www.tech.edu.gr/index.php/el/android/mrlgame) με την χρήση 

της εφαρμογής φυλλομετρητή ιστού της συσκευής σας και να επιλέξετε τον σύνδεσμο 

για να κατέβει η εφαρμογή. Η συσκευή σας θα σας ρωτήσει αν θέλετε να προχωρήσετε 

σε εγκατάσταση και εσείς πρέπει να επιλέξετε «Ναι». Μετά από αυτό το εικονίδιο της 

εφαρμογής θα έχει τοποθετηθεί στις εφαρμογές σας. 

Ένας εύκολος τρόπος για να εκτελέσετε την εφαρμογή χωρίς να χρειαστείτε μία 

συσκευή με Android ούτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το Android X86 είναι να 

κατεβάσετε την έτοιμη εικονική μηχανή (VM) από την ιστοσελίδα του mRLGame που 

είναι σε format OVF και μπορεί να εκτελεστεί στα περισσότερα συστήματα εικονικών 

μηχανών ενώ προτείνεται το Virtual Box της Oracle. Στην εικονική μηχανή είναι ήδη 

κατεβασμένη και εγκατεστημένη η εφαρμογή οπότε και δεν χρειάζονται περεταίρω 

εργασίες. 

Εκτέλεση της εφαρμογής 

Η εφαρμογή εκτελείτε από το εικονίδιο της,  που εμφανίζεται σε κόκκινο κύκλο, 

πατώντας πάνω σε αυτό. Προϋπόθεση είναι να έχει γίνει η εγκατάσταση της εφαρμογής 

όπως περιγράφτηκε παραπάνω. 

 

Το εικονίδιο της εφαρμογής mRLGame 
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Μετά την εκτέλεση της εφαρμογής εμφανίζεται η αρχική οθόνη της εφαρμογής η οποία 

έχει την έννοια της ενημερωτικής οθόνης για το πρόγραμμα που ξεκίνησε η εκτέλεση 

γνωστή ως splash screen. 

 

Η αρχική οθόνη της εφαρμογής mRLGame 

Η αρχική οθόνη μένει για 5 δευτερόλεπτα στην οθόνη και μετά εμφανίζει αυτόματα την 

οθόνη επιλογών. Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον τύπο του παίκτη 

υπολογιστή ο οποίος μπορεί να είναι: RL-Player (παίκτης ενισχυτικής μάθησης), Min-

Max Player (παίκτης που χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο Min-Max) και Random Player 

(παίκτης με τυχαία επιλογή κινήσεων) και να ξεκινήσει το παιχνίδι. Επίσης μπορεί να δει 

την οθόνη με τους κανόνες του παιχνιδιού και να τερματίσει την εφαρμογή. 
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Η οθόνη επιλογών της εφαρμογής mRLGame 

Η οθόνη εμφανίσεως των οδηγιών παιξίματος έχει την μορφή της παρακάτω εικόνας. 

Στην οθόνη υπάρχει και υπερσύνδεση για την ιστοσελίδα της εφαρμογής. 

 

Η οθόνη εμφάνισης των οδηγιών της εφαρμογής mRLGame 
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Η οθόνη παιχνιδιού είναι και η βασική οθόνη της εφαρμογής. Σε αυτή εμφανίζεται η 

σκακιέρα με τους 2 παίκτες. Ο άσπρος παίκτης είναι ο άνθρωπος και παίζει πάντα 

πρώτος ενώ ο υπολογιστής παίκτης είναι πάντα ο μαύρος παίκτης. Στην οθόνη 

εμφανίζονται πληροφορίες όπως πόσα πιόνια είναι ενεργά για κάθε παίκτη όπως και η 

τελευταία κίνηση του. 

 

Η σκακιέρα του παιχνιδιού. 

Το παιχνίδι ξεκινάει με την επιλογή του ανθρώπου παίκτη με κλικ μέσα στην λευκή 

περιοχή.  Ένα πιόνι από τα δέκα που έχει στη διάθεση του επιλέγεται και γίνεται 

κόκκινο. 

 

Επιλογή εντός της λευκής βάσης 
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Στη συνέχεια ο παίκτης πρέπει να επιλέξει ένα όμορο στη βάση τετράγωνο για να 

μετακινηθεί εκεί το πιόνι. Το πιόνι μετακινήθηκε από τη θέση 0,0 (που είναι η βάση) στη 

θέση 2,0. 

 

Κάθε μετακίνηση πιονιού γίνεται σε 2 χρόνους. Πρώτα επιλέγουμε το πιόνι που θέλουμε 

να μετακινήσουμε το οποίο και γίνεται κόκκινο και στη συνέχεια επιλέγεται το 

τετράγωνο στο οποίο θέλουμε να μετακινηθεί το πιόνι.  Αν η κίνηση δεν είναι σωστή 

βάση των κανόνων του παιχνιδιού ή το τετράγωνο δεν είναι άδειο η κίνηση δεν γίνεται 

και το πιόνι παραμένει κόκκινο μέχρι να επιλεγεί μία επιτρεπόμενη κίνηση.  Ο χρήστης 

μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ακυρώσει την επιλογή του επιλέγοντας εκτός της 

σκακιέρας και να επιλέξει ένα άλλο πιόνι για να μετακινήσει. 

 

 


