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1. Λίγα λόγια από τους δημιουργούς 

Η δημιουργία ενός παιχνιδιού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν είναι εύκολη υπό-

θεση. Χρειάζεται χρόνο και σκληρή δουλεία για την επίτευξη του τελικού αποτελέ-

σματος. Εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε χρόνο μέσα στο γεμάτο καθημερινό μας 

πρόγραμμά για να συναντηθούμε ώστε να μπορέσουμε να συντονιστούμε και να κα-

ταφέρουμε ένα αξιόλογο αποτέλεσμα. 

Παρόλα αυτά η ενασχόληση μας με το διαγωνισμό  μας προσέφερε πολλές εμπειρί-

ες. Αρχικά μέσω του παιχνιδιού έγινε εφικτή η γνωριμία μας με την ανάπτυξη ενός 

λογισμικού που θα βοηθήσει μετέπειτα όσους από εμάς θα ασχοληθούν αργότερα 

επαγγελματικά με την Πληροφορική και τη δημιουργία παιχνιδιών. Επίσης, μέσω της 

ομαδικής δουλείας καταφέραμε να αναπτύξουμε τις ικανότητες επικοινωνίας και συ-

νεργασίας  μας με τα άλλα μέλη της ομάδας. 

Η αγάπη μας για την Πληροφορική και η παρότρυνση των καθηγητών μας, μας  ώ-

θησαν να λάβουμε μέρος στο διαγωνισμό. Έχοντας ως πολύτιμους βοηθούς τις 

συμβουλές των καθηγητριών μας και την εμπειρία των τριών μελών της ομάδας από 

συμμέτοχη στο διαγωνισμό σε προηγούμενες χρονιές πιστεύουμε ότι έχουμε κατα-

φέρει να δημιουργήσουμε ένα παιχνίδι που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις των παικτών. 

Ελπίζουμε ο κάθε παίκτης να περάσει ευχάριστα το χρόνο του παίζοντας το παιχνίδι 

μας, όπως περάσαμε εμείς κατά τη δημιουργία του παιχνιδιού. 

Θεόδωρος Κωνσταντινίδης Β’3 

Κυριάκος Μιχαήλ Β’7 

Παναγιώτης Πασπαλίδης Β΄6 

Ελίνα Μιχαηλίδου Β’3 
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2. Σενάριο 

«Έτος 2500μ.Χ. Ολόκληρη η Γη υποφέρει από τρομερές φυσικές καταστροφές και 

παντού επικρατεί πανικός και χάος. Η κατάσταση δεν είναι καθόλου διαφορετική στην 

Ευρώπη, όπου η σοβαρή οικολογική καταστροφή είναι πασιφανής με κύρια αιτία της 

την αδιαφορία των ανθρώπων για το φυσικό περιβάλλον. Έτσι, ενώ σχεδόν όλες οι 

ελπίδες για επιβίωση και συμφιλίωση του ανθρώπου με το περιβάλλον έχουν χαθεί, 

μια οικολογική οργάνωση, η EuroGuards (E.G.), δημιουργείται από τους τελευταίους 

ευαισθητοποιημένους ανθρώπους με κύριους σκοπούς της την αντιμετώπιση αυτής 

της κατάστασης, την επαναφορά της ισορροπίας στο φυσικό περιβάλλον και την επα-

νένωση του ανθρώπου με την φύση.  

Η E.G. για να επιτύχει τους στόχους της δημιουργεί ένα ρομπότ εξοπλισμένο με την 

τελευταία λέξη της τεχνολογίας ικανό να αντιμετωπίσει πολύπλοκες καταστάσεις και 

να βοηθήσει το περιβάλλον με όποιο τρόπο χρειαστεί. Εσύ ως ο χειριστής αυτού του 

ρομπότ καλείσαι να επιτύχεις στις αποστολές που θα σου ανατεθούν και να υπερνι-

κήσεις τυχόν προβλήματα που θα εμφανιστούν στον δρόμο σου. Η αποστολή σου 

δεν θα είναι εύκολη αλλά το μέλλον ολόκληρης της ανθρωπότητας βρίσκεται στα χέ-

ρια σου.  Άραγε θα τα καταφέρεις;» 
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3. Βασικά πλήκτρα χρήσης του παιχνιδιού 

Τα βασικά πλήκτρα που χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι είναι τα ακόλουθα: 

 W, A, S, D για να κινείται το ρομπότ 

 Space για να χρησιμοποιήσει το ρομπότ τα όπλα του 

 Mouse Click για να περιστρέφεται το ρομπότ/για να χρησιμοποιήσει τα όπλα του 

(ανάλογα με το στάδιο). 

 

4. Ελάχιστες απαιτήσεις του υλικού του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

Για να μπορέσει ένας Η/Υ να τρέξει κανονικά το παιχνίδι χρειάζεται να πλήρη τουλά-

χιστον τα πιο κάτω χαρακτηριστικά: 

 Processor: Pentium 4 2.8GHz (Multiple Core Recommended) 

 RAM: 2 GB 

 Free Hard Disk: 1 GB 

 Graphic Card: Recommended ATI Radeon 1600XT ή NVIDIA GeForce 

6600GTX 

 Graphics Card Memory: 256MB 

 DirectX: 9 

 Windows XP/Vista/7 

 

  

 

   

 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qtrol9ovi9ASsM&tbnid=pJbhuoQbljVWAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://apple.stackexchange.com/questions/57632/is-there-a-shortcut-key-to-bring-up-the-launch-pad-on-an-older-apple-keyboard&ei=IbZGU87qFcrXPbyBgeAO&bvm=bv.64507335,d.bGE&psig=AFQjCNE8qkomKepHnReEpZ-aYXewMpqdrQ&ust=1397229372761801
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5. Επεξήγηση των σταδίων του παιχνιδιού 

5.1. Οθόνη φόρτωσης του παιχνιδιού 

Πιο κάτω φαίνεται η οθόνη που εμφανίζεται όταν ο παίκτης μεταφέρεται από μια χώ-

ρα σε άλλη. 

 

5.2. Αρχική οθόνη 

Πιο κάτω φαίνεται η αρχική εικόνα του παιχνιδιού, όπου ο παίχτης έχει την δυνατό-

τητα να επιλέξει “Play”, “Info” ή “Exit”. 

 

Play: Έναρξη παιχνιδιού 

Info: Πληροφορίες για την ομάδα δημιουργίας του παιχνιδιού 

Exit: Έξοδος από το παιχνίδι 
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→ Όταν ο παίκτης πατήσει Play εμφανίζονται η ιστορία που διαδραματίζεται στο πα-

ιχνίδι και ποιος είναι ο στόχος του παίκτη. 

 

Σημείωση: Αν ο παίκτης επιθυμεί να κάνει skip το την πιο πάνω οθόνη μπορεί να 

πατήσει το Enter. 

Στη συνέχεια εμφανίζεται ο πιο κάτω πίνακας που πληροφορεί τον παίκτη  για πό-

σους πόντος έχει αρχικά και που μπορεί να αγοράσει το εισιτήριο για να ξεκινήσει 

την αποστολή του. 
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Next: Μετάβαση στο αεροδρόμιο 

Στο αεροδρόμιο ο παίκτης μπορεί να αγοράσει εισιτήριο και να επιλέξει σε πια χώρα 

θα ταξιδέψει. 

 

→ Όταν ο παίκτης πατήσει Info εμφανίζεται η πιο κάτω οθόνη. 
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Main Menu: Επιστροφή στο κυρίως μενού, στην αρχική οθόνη 

5.3. Στάδιο εξάσκησης - Οδηγίες 

Ο παίκτης μπορεί να μάθει πως παίζεται το παιχνίδι με τις οθόνες οδηγιών που εμ-

φανίζονται πριν αρχίσει το κάθε mini game. 

Mini game Γερμανίας: 
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Mini game Ισπανίας: 

 

Mini game Γαλλίας: 
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5.4. Mini game Germany 

Αυτό το mini game διαδραματίζεται σε ένα ποταμό της Γερμανία όπου υπάρχει μια 

μεγάλη οικολογική καταστροφή. Μεγάλο μέρος του ποταμού έχει καλυφθεί με μεγά-

λες πετρελαιοκηλίδες λόγω βλαβών που υπήρξαν σε ένα από τα εκατοντάδες εμπο-

ρικά πλοία που περνούν από εκεί. Αυτό προκάλεσε σοβαρό πρόβλημα στον υδάτινο 

κόσμο όπως τα ψάρια και κατ’ επέκταση στο στους ανθρώπους που τρέφονται με 

αυτά τα ψάρια. 

Πριν από την έναρξη του mini game εμφανίζονται οι οδηγίες που φαίνονται πιο πάνω 

καθώς και η πιο κάτω οθόνη που πληροφορεί τον παίκτη για την χώρα. 

 

Στο παιχνίδι, ο παίκτης πρέπει να κινεί το υποβρύχιο του ρομπότ με τα πλήκτρα W, 

A, S, D. Χρησιμοποιώντας το space, o παίκτης πυροβολεί τις πετρελαιοκηλίδες. Για 

να μαζέψει πόντους πρέπει να καταστρέψει τις πετρελαιοκηλίδες. Χάνει πόντους ό-

ταν ο παίκτης πυροβολεί τα ψάρια. Ακόμη ο παίχτης πρέπει να αποφύγει όποια εμ-

πόδια συναντά.  
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Στο τέλος του mini game εμφανίζεται ένα σετ ερωτήσεων σχετικές με το περιβάλλον. 

Μια από αυτές φαίνεται πιο κάτω: 

 

5.5. Mini game Spain 

Αυτό το mini game διαδραματίζεται σε ένα δάσος της Ισπανίας όπου συμβαίνει μια 

μεγάλη πυρκαγιά. Τα δέντρα καίγονται και γι’ αυτό το λόγω προκαλούνται τεράστια 

περιβαλλοντικά προβλήματα στο φυσικό κόσμο.  
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Πριν από την έναρξη του mini game εμφανίζονται οι οδηγίες που φαίνονται πιο πάνω 

καθώς και η πιο κάτω οθόνη που πληροφορεί τον παίκτη για την χώρα. 

 

Ο παίκτης πρέπει να σβήσει τις φωτιές στα δέντρα χρησιμοποιώντας το Mouse 

Click.  Με τα πλήκτρα W, A, S, D.μπορεί να κινείται στο δάσος και με την περι-

στροφή του Mouse ο παίκτης μπορεί να περιστρέφεται. Ο παίκτης πρέπει να σβήσει 

τις φωτιές πριν καούν 30 δέντρα. Όταν ένα δέντρο καίγεται ολοσχερώς χάνει πόντο-

υς. Όταν χρειάζεται να γεμίσει νερό πρέπει να πάει στη λίμνη στο πάνω αριστερό 

μέρος της οθόνης. 
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Στο τέλος του mini game εμφανίζεται ένα σετ ερωτήσεων σχετικές με το περιβάλλον. 

Μια από αυτές φαίνεται πιο κάτω: 

 

5.6. Mini game France 

Αυτό το mini game διαδραματίζεται σε ένα εργοστάσιο της Γαλλίας. Τα καυσαέρια 

του εργοστασίου προκαλούν μόλυνση του αέρα και πολλά προβλήματα στους αν-

θρώπους και στην ατμόσφαιρα. 

Πριν από την έναρξη του mini game εμφανίζονται οι οδηγίες που φαίνονται πιο πάνω 

καθώς και η πιο κάτω οθόνη που πληροφορεί τον παίκτη για την χώρα. 
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Ο παίκτης χρησιμοποιώντας το Mouse Click πρέπει να καθαρίσει/φιλτράρει τις καμι-

νάδες για να σταματήσει τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Λόγω του ότι  οι μηχανές 

του ρομπότ δεν λειτουργούν κανονικά, ο παίκτης πρέπει να χρησιμοποιεί το space 

για να προχωρήσει προς τα πάνω. Επίσης ο παίκτης πρέπει να πρέπει να αποφεύ-

γει τα πουλιά. 

 

Στο τέλος του mini game εμφανίζεται ένα σετ ερωτήσεων σχετικές με το περιβάλλον. 

Μια από αυτές φαίνεται πιο κάτω: 

 


