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~Οκάδα HighTech~ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Διαδικαζία επιλογήρ και ζσεδιαζμού ηηρ πλοκήρ (ή ηηρ διαδικαζίαρ) (20%): 

Tν ζέκα ηνπ παηρληδηνύ είλαη αξθεηά ελδηαθέξνλ ιόγσ ηνπ όηη ζρεηίδεηαη κε ηε 

ξύπαλζε ησλ ζαιαζζώλ αιιά θαη ε πινθή θαζόινπ βαξεηή θαη γεκάηε δξάζε αθνύ ε 

δπζθνιία απμάλεηαη ζηαδηαθά. Επηπξόζζεηα ην πεξηβάιινλ είλαη θηιηθό πξνο ηνλ 

ρξήζηε κηαο θαη ηνπ παξέρεη νδεγίεο θαηά ηελ αξρή ηνπ παηρληδηνύ ή όπνπ ρξεηάδεηαη. 

Σσεδιαζμόρ κόζμος, ανηικειμένων και μέζων ηος παιγνιδιού (10%): 

Τα ρξώκαηα, ηα ζρέδηα θαη νη ραξαθηήξεο όισλ ησλ επηπέδσλ έρνπλ επηιερζεί κε 

θαιαηζζεζία, έηζη ώζηε λα αξκόδνπλ κε ην ζέκα αιιά θαη λα ζπλδπάδνληαη 

θαηάιιεια ηα ρξώκαηα. Ο ήρνο αλαπαξάγεηαη νκαιά θαη ελαιιάζζεηαη ζε θάζε 

επίπεδν ζε ζηαζεξή έληαζε. 

  
Εηζαγσγηθό Σηάδην: Φάξηεο Εηζαγσγηθό Σηάδην: 

Φαξαθηήξεο Kodu 

Εηζαγσγηθό Σηάδην: Φαξαθηήξεο Ships 

(Πινία) 

Πξώην Σηάδην: Φάξηεο Πξώην Σηάδην: Ship (Πινίν) 

Δεύηεξν Σηάδην: Φάξηεο Δεύηεξν Σηάδην: Sputnik Δεύηεξν Σηάδην: Ship (Πινίν) 
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Σσεδιαζμόρ βέληιζηος μησανιζμού σειπιζμού – ελέγσος ηος παιγνιδιού από ηον 

σπήζηη (10%):  

Ο έιεγρνο ηνπ ρξήζηε ζηελ ζπκπεξηθνξά ελόο ραξαθηήξα ή κεραληζκνύ γίλεηαη κε 

ηξόπν πνπ ζπλάδεη κε ηελ ξνή ηνπ παηγληδηνύ. Σπγθεθξηκέλα, ην παηρλίδη παξέρεη ηε 

δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα θηλεί ηνπο ραξαθηήξεο κε ηα βειάθηα (ηα πιήθηξα 

θαηεύζπλζεο), ην πιήθηξν δηαζηήκαηνο (space button) γηα ηελ ππξπόιεζε θαη ην 

πνληίθη (mouse) γηα ηελ θαηεύζπλζε όζσλ αθνξά ηηο ζθαίξεο πνπ ππξπνινύληαη. Σην 

εηζαγσγηθό ζηάδην ππάξρνπλ ηέζζεξηο ραξαθηήξεο kodu, νη νπνίνη ζπλνκηινύλ θαη 

θαηεπζύλνληαη ζηα πινία. Σην πξώην ζηάδην ην πινίν θηλείηαη θαη έρεη σο ζηόρν λα 

καδέςεη ηα ζθνππίδηα εθ ησλ νπνίσλ (ζσζίβηα, κήια, ζσιήλεο) όκσο ζα πξέπεη λα 

απνθύγεη ηηο πεηξειαηνθειίδεο νη όπνηεο αθαηξνύλ ηε δσή ηνπ παίθηε θαη νη λάξθεο 

ηνπ ιηγνζηεύνπλ ηε δσή.  Σην δεύηεξν ζηάδην ππάξρνπλ επίζεο λάξθεο, πέληε 

ζθνπεπηέο (sputniks), νη νπνίνη ππξνβνινύλ αιιά θαη ν θαιόο ραξαθηήξαο, ην πινίν 

(ship).  Σην ηξίην ζηάδην, ην έδαθνο αιιάδεη ζε καύξν, ζπλππάξρνπλ νη ζθνπεπηέο 

αιιά θαη ν αξρεγόο (εκπνξηθό πινίν), νη νπνίνη πνιεκνύλ ελαληίνλ ηνπ ρξήζηε 

(πινίν). Σην ηέηαξην ζηάδην, πάιη ην έδαθνο αιιάδεη θαη ππάξρνπλ ηξεηο ραξαθηήξεο 

(kodu), νη νπνίνη επαηλνύλ ηνλ ρξήζηε πνπ κόιηο θέξδηζε ηε κάρε.  

 

Τξίην Σηάδην: Φάξηεο Τξίην Σηάδην: Καλόλη θαη Εκπνξηθό Πινίν 

Τέηαξην Σηάδην: Φάξηεο Τέηαξην Σηάδην: Φαξαθηήξεο (kodu) 
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Ύπαπξη απμονίαρ μεηαξύ ηων διαθέζιμων επιλογών (available decisions) ηος 

σπήζηη και ηος αποηελέζμαηορ επιλογήρ (10%): 

Ο ρξήζηεο ζην ηειηθό ζηάδην θαιείηαη λα επηιέμεη αλ ηνπ άξεζε ην παηρλίδη ή όρη. Αλ 

ε απάληεζή ηνπ είλαη ζεηηθή, ζα κπνξεί λα θηλείηαη πνιύ γξήγνξα (ζηηο κάρεο ηνπ κε 

ηνλ αξρεγό), αιιηώο ζα θηλείηαη πάξα πνιύ αξγά θαη ζα είλαη δύζθνιν λα βγεη 

ληθεηήο.   

Ύπαπξη πολλαπλών επιπέδων δςζκολίαρ με ζηαδιακή κλιμάκωζη (15%): 

Υπάξρνπλ ηξία επίπεδα όπνπ ν ρξήζηεο θαιείηαη λα δξάζεη. Αξρηθά ζην πξώην 

ζηάδην ππάξρνπλ 10 απνξξίκκαηα (ζσζίβηα, ζσιήλεο, κήια) θαη λάξθεο. Τα 

απνξξίκκαηα θαζνξίδνπλ ηε βαζκνινγία (score points), νη λάξθεο θαζνξίδνπλ ην 

επίπεδν δσήο -πγείαο-  (health)  θαη νη πεηξειαηνθειίδεο νη νπνίεο αθαηξνύλ εληειώο 

ηε δσή ηνπ πινίνπ θαη ηεξκαηίδνπλ ην παηρλίδη. Επίζεο ζην δεύηεξν ζηάδην ππάξρνπλ 

πέληε ζθνπεπηέο νη νπνίνη δπζθνιεύνπλ ην παηρλίδη αθνύ ππξνβνινύλ θαη κεηώλνπλ 

ηε  δσή ηνπ παίθηε, ελώ όηαλ ν παίθηεο (πινίν) ηνπο εμνπδεηεξώζεη ε βαζκνινγία 

ηνπ απμάλεηαη. Επηπξόζζεηα ζεκεησηέα είλαη ε ύπαξμε λαξθώλ πνπ επίζεο 

δπζθνιεύεη ηε κάρε. Σην ηξίην ζηάδην, ην παηρλίδη δπζθνιεύεη πεξηζζόηεξν αθνύ 

ππάξρνπλ 10 ζθνπεπηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηε δσή, θαη αλ ζθνησζνύλ ε βαζκνινγία 

απμάλεηαη αιιά θαη αξρεγόο, ν νπνίνο εμνινζξεύεηαη κε πεξηζζόηεξε δπζθνιία. Σε 

όιεο ηηο κάρεο νη ζηόρνη είλαη θηλνύκελνη θαη έηζη ην επίπεδν δπζθνιίαο θηάλεη ζην 

έπαθξνλ. 

Κλιμακωηό ζύζηημα βαθμολογίαρ παίκηη (10%): 

Τν παηγλίδη ρξεζηκνπνηεί έλα ζύζηεκα κε ην νπνίν ν ρξήζηεο ζα ζπιιέγεη βαζκνύο 

(score points) αλάινγα κε ην αλ θεξδίδεη ή αλ ράλεη. Σπγθεθξηκέλα όπσο 

πξναλαθέξζεθε θαη ζηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο όηαλ ν παίθηεο ζπιιέμεη ηα 

ζθνππίδηα ην ζθνξ ηνπ απμάλεηαη θαη παξάιιεια απμάλεηαη όηαλ εμνπδεηεξώζεη ηνπο 

θαθνύο.  Όκσο ε δσή ηνπ (health) κεηώλεηαη όηαλ νη θαθνί ππξνβνιήζνπλ ηνλ παίθηε 

ή αλ ν παίθηεο πιεζηάζεη ηηο λάξθεο. Έηζη ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα πξνζαξκόζεη ηνλ 

ηξόπν παηγληδηνύ ώζηε λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ ηειηθή ηνπ βαζκνινγία. Ο ηξόπνο 

θαηαλνκήο ησλ δηαδηθαζηώλ απνλνκήο βαζκώλ γίλεηαη κε ηξόπν βαζηζκέλν ζε 

ινγηθή, ν νπνίνο κπνξεί λα γίλεηαη αληηιεπηόο ζηνλ ρξήζηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

παηγληδηνύ, αθνύ ελεκεξώλεηαη ζε παξάζπξα δηαιόγνπ γηα ην ηη πξέπεη λα απνθύγεη. 
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Δςναμική ζςμπεπιθοπά σαπακηήπων παισνιδιού πος ελέγσονηαι από ηον 

ςπολογιζηή (10%): 

Τν παηρλίδη ρξεζηκνπνηεί έλα είδνο ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηελ θίλεζε γηα ηνπο 

ραξαθηήξεο πνπ ζα αληηκεησπίδεη ν ρξήζηεο αθνύ νη ερζξνί θηλνύληαη. Η 

ζπκπεξηθνξά απηή ειέγρεηαη από έλαλ ζηνραζηηθό κεραληζκό (πξνγξακκαηηζκό) ν 

νπνίνο εκθαλίδεηαη ζην επηζπλαπηόκελν πεγαίν θώδηθα (source code) ώζηε νη 

ραξαθηήξεο λα κελ γίλνληαη πξνβιέςηκνη από ηνλ ρξήζηε. Σε ηέηνηα πεξίπησζε, ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα αλαθαιύςεη ηξόπνπο λα παίδεη ην παηγλίδη κε επηηπρία ρσξίο λα 

πξνζπαζεί ηδηαίηεξα, κέζσ δηαθόξσλ πεξαζκάησλ πνπ θαιείηαη λα εληνπίζεη θαη λα 

θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ.  

Σςνολική εικόνα παιγνιδιού: 

Τν παηρλίδη ζε γεληθέο γξακκέο είλαη αξθεηά θαιό αθνύ ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο 

αιιάδεη, νη ραξαθηήξεο γηα λα κελ γίλνληαη βαξεηνί ζηηο πιείζηεο πεξηπηώζεηο 

αιιάδνπλ ρξσκαηηζκνύο ελώ νη θαθνί αιιάδνπλ ηαθηηθή έηζη ώζηε ην παηρλίδη λα 

είλαη δηαζθεδαζηηθό θαη επράξηζην ζην ρξήζηε. 

Τεσνική απηιόηηηα παιγνιδιού (15%): 

To παηρλίδη δελ παξνπζηάδεη ζθάικαηα θαηά ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ θαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπ είλαη αξθεηά εύρξεζηε θαη εύθνιε πξνο ην ρξήζηε. 

 

 


