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Το παιχνίδι ENHAGA: Ας παίξουμε!
To διετές έργο "ENHAGA - End Sexual Harassment in Gaming", το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
για Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει εισέλθει στα τελικά του
στάδια! Τα μέλη της ομάδας μας, που εκπροσωπούν εταίρους από την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο
και την Ελλάδα, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την κυκλοφορία του παιχνιδιού ENHAGA και των
πρόσθετων λειτουργιών του.

Το έργο ENHAGA αποσκοπεί στην ανάπτυξη και
εφαρμογή
καινοτόμων
πρακτικών
για
την
εξάλειψη της παρενόχλησης των γυναικών
gamers στον κυβερνοχώρο, αλλά ένας από τους
κεντρικούς στόχους του ENHAGA είναι να
αντιμετωπίσει τις προκαταλήψεις και τα
στερεότυπα των φύλων στο gaming, σύμφωνα
με τα οποία τα αγόρια τείνουν να περνούν πολύ
περισσότερο χρόνο παίζοντας βιντεοπαιχνίδια από
ό,τι τα κορίτσια και τα κορίτσια παρουσιάζουν
μικρότερο βαθμό συμμετοχής στο gaming από ό,τι
τα αγόρια.

περιπτώσεις και να τις αναφέρουν σε αρμόδιες
αρχές ή φορείς.
Το παιχνίδι ENHAGA περιλαμβάνει ελκυστικές
δραστηριότητες
που
ενθαρρύνουν
τις/τους
παίκτριες/ες να αναγνωρίζουν τη σεξουαλική

Ένα από τα αποτελέσματα του έργου είναι το
παιχνίδι ENHAGA. Το παιχνίδι αποσκοπεί στην
εκπαίδευση των νεαρών κοριτσιών σχετικά με
το τι είναι η σεξουαλική παρενόχληση στον
κυβερνοχώρο και πώς να αντιδρούν σε τέτοιες
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Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το περιεχόμενό του αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συγγραφέα και
δεν αντανακλά απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει.
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παρενόχληση στον κυβερνοχώρο και να αντιδρούν
σε τέτοιου είδους περιστατικά. Οι παίκτριες/ες
μπορούν να μάθουν τι είναι η σεξουαλική
παρενόχληση στον κυβερνοχώρο, πώς τα διάφορα

παιχνίδια και οι πλατφόρμες αναλαμβάνουν δράσεις
ενάντια στην παρενόχληση και πώς οι χρήστες/ριες
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που
παρέχουν οι πλατφόρμες για να προστατευτούν.

Τα πρόσθετα (plug-ins) του παιχνιδιού
ENHAGA
Για το παιχνίδι ENHAGA, αναπτύχθηκαν δύο
πρόσθετα (plugins) προκειμένου να βοηθήσουν
τους προγραμματιστές παιχνιδιών να προσθέσουν
λειτουργίες
κατά
της
παρενόχλησης
στα
διαδικτυακά παιχνίδια τους: το ENHAGA Chat και
το φίλτρο κειμένου του ENHAGA.

ENHAGA chat
Το ENHAGA Chat είναι ένα σύστημα συνομιλίας
κειμένου που χρησιμοποιεί το Matrix, ένα ανοιχτό
πρότυπο για διαλειτουργική, αποκεντρωμένη
επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Πρόκειται για μια
εναλλακτική λύση ανοικτού κώδικα σε κεντρικές
πλατφόρμες επικοινωνίας, όπως το Messenger και
το Viber, όπου οι χρήστες δεν χρειάζεται να
συνδέονται σε έναν κεντρικό διακομιστή για την
επικοινωνία τους, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν
και να τρέξουν τον δικό τους διακομιστή που
ονομάζεται homeserver.

Φίλτρο Κειμένου ENHAGA
Αν και διάφορες εφαρμογές για το φιλτράρισμα
κειμένου είναι ευρέως διαθέσιμες, είναι συχνά
δύσκολο και χρονοβόρο να ενσωματωθούν σε
διαδικτυακά παιχνίδια. Το πρόσθετο φίλτρο
κειμένου ENHAGA είναι ένα διαδικτυακό, εύχρηστο
εργαλείο που τρέχει παράλληλα με το παιχνίδι και
φιλτράρει το ακατάλληλο κείμενο. Παρέχει
λογοκρισία βωμολοχιών και πρόβλεψη για
περιπτώσεις «τοξικών κειμένων».
Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομη εφαρμογή που οι
προγραμματιστές παιχνιδιών μπορούν να τρέξουν
μαζί με το παιχνίδι και να την χρησιμοποιήσουν για
να φιλτράρουν το κείμενο που προέρχεται από
τον/την χρήστη/ρια.

Παίξτε το παιχνίδι του ENHAGA και μάθετε περισσότερα για πρόσθετα του παιχνιδιού
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Ελάτε μαζί μας και διαδώστε τον σκοπό!
Καθώς το έργο μας πλησιάζει προς το τέλος, ο ιστότοπός μας enhaga-project.eu θα εξακολουθήσει να είναι
διαθέσιμος και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου θα παραμείνουν ενεργά.
Facebook: facebook.com/ENHAGA.Project
Twitter: twitter.com/enhaga_project.
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