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Back to the Time Game
Ένας εξερευνητής - αρχαιολόγος (ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού) είναι λίγα βήµατα πριν την
ολοκλήρωση της κατασκευής µιας χρονοµηχανής. Η ανακάλυψη αυτή θα του επιτρέπει να κάνει
ταξίδια στο χωροχρόνο. Στο πρώτο επίπεδο (που είναι και εκπαιδευτικό όσο αφορά τα πλήκτρα
κίνησης) θα πρέπει ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού να µαζέψει τις 2 τελευταίες βίδες για την
ολοκλήρωση της κατασκευής της χρονοµηχανής. Όµως λόγω

βλάβης (κακής λειτουργίας) της

χρονοµηχανής ο εξερευνητής παγιδεύεται στο παρελθόν σε διάφορες χρονικές εποχές - περιόδους.
Στόχος του παιχνιδιού είναι να µαζέψει ο πρωταγωνιστής τα διάσπαρτα κοµµάτια της χρονοµηχανής
(που αναπαριστώνται σαν βίδες, σφυριά και κατσαβίδια σε κάθε επίπεδο) έτσι

ώστε να

επιδιορθωθεί η χρονοµηχανή και να κατορθώσει να επιστρέψει στην εποχή του. Το παιχνίδι έχει στη
φάση αυτή 5 επίπεδα

αν και έχει γίνει και αρκετή δουλειά για το 6 επίπεδο . Δυστυχώς δεν

προλάβαµε το 6 επίπεδο αλλά θα το ολοκληρώσουµε στις διακοπές του Πάσχα .
1. Εργαστήριο – Lab
2. Εποχή Δεινοσαύρων
3. Εποχή των σπηλαίων
4. Αρχαία Αίγυπτος
5. Αρχαία Ελλάδα – Ελληνική Μυθολογία
6. Μεσαίωνας

Χρονοµηχανή	
  

Το παιχνίδι κατασκευάστηκε µε το Game maker studio και τα γραφικά µε το photoshop. Για την
επεξεργασία του ήχου έγινε χρήση τους προγράµµατος Audacity
® Ολη η οµάδα ασχολήθηκε µε την επιλογή του θέµατος και των διαφόρων επιπέδων και στη
συνέχεια
® Δύο άτοµα ασχολήθηκαν µε τον προγραµµατισµό και τον ήχο.
® Ένα άτοµο µε τα γραφικά και τον ήχο.
® Ένα άτοµο µε το έντυπο αναφοράς και εγχειρίδιο χρήσης .
® Τα γραφικά του παιχνιδιού είναι όλα δηµιουργηµένα µε το photoshop.
® Ήχοι και η µουσική του παιχνιδιού µας κατεβάστηκε και επεξεργάστηκε από τα µέλη τη
οµάδας µας µε το πρόγραµµα Audacity.
® Ολη η οµάδα ασχολήθηκε µε το testing του παιχνιδιού
® Testing του παιχνιδιού έγινε και από άλλη οµάδα µαθητών.
Η οµάδα αποτελείται από δύο µαθητές Α λυκείου και 2 µαθητές Β Λυκείου
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