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1. Εισαγωγικά 

 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασµός και υλοποίηση ενός παιχνιδιού 

µε τη χρήση της πλατφόρµας εφαρµογών (API) του Facebook. Πριν 

προχωρήσουµε περαιτέρω, θα κάνουµε µια µικρή εισαγωγή στο Facebook και στην 

πλατφόρµα εφαρµογών του.  

 

1.1. Λίγα λόγια για το παιχνίδι 

Όνοµα παιχνιδιού 

“The Human Project” 

Είδος 

Browser-Based κοινωνικό παιχνίδι µη πραγµατικού χρόνου, µε χαρακτηριστικά 

RPG (Role Playing Game). 

Περιγραφή Παιχνιδιού 

Ο παίκτης, παίρνει το ρόλο ενός γενετικά βελτιωµένου ανθρώπου, κατοίκου της 

εικονικής πόλης Lyor-52. Το βασικό χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι η 

δυνατότητα πραγµατοποίησης αναβαθµίσεων του σώµατος του χαρακτήρα του 

παίκτη. Οι αναβαθµίσεις αυτές: 

• µπορούν να αλλάξουν τα πρωτεύοντα στατιστικά του χαρακτήρα (πχ 

δύναµη, ταχύτητα, επίθεση, άµυνα, πόντοι ζωής, κλπ), δίνοντας έτσι 

επιπλέον δυνάµεις και δυνατότητες στο χαρακτήρα.  

• µπορεί να αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για τη χρήση κάποιου 

αντικειµένου (πχ όπλο, ασπίδα προστασίας, κλπ). 

• µπορεί να είναι απαραίτητα για την πραγµατοποίηση κάποιου quest. 

Πέραν των αναβαθµίσεων, ο παίκτης, µπορεί να πραγµατοποιήσει κάποια quest 

ώστε να αποκτήσει χρήµατα, αντικείµενα, αναβαθµίσεις καθώς και experience, που 

θα τον οδηγήσει σε επόµενο επίπεδο (δυνατότερος χαρακτήρας µε περισσότερες 

επιλογές παιχνιδιού). Επίσης έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει µάχες µε 

άλλους παίκτες (σε µη πραγµατικό χρόνο), είτε ανήκουν στη λίστα φίλων του είτε 

όχι. Η πραγµατοποίηση µαχών, έχει παρόµοια αποτελέσµατα µε την 

πραγµατοποίηση quest. 
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1.2. Το Facebook και η πλατφόρµα εφαρµογών του 

Το Facebook είναι ένας ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης, που πλέον παρέχει µια 

πληθώρα τρόπων αλληλεπίδρασης µεταξύ των χρηστών του. Ο πυρήνας της 

αλληλεπιδραστικής εµπειρίας του χρήστη βρίσκεται στη σελίδα-προφίλ πρόσφατων 

χρηστών του Facebook, στη σελίδα φίλων, και στη σελίδα δικτύων και 

εισερχόµενων, τα οποία βρίσκονται στο πάνω µέρος του προφίλ κάθε χρήστη. Η 

δεύτερη διάσταση του πυρήνα της είναι οι εφαρµογές Facebook, οι οποίες 

περιλαµβάνουν φωτογραφίες, σηµειώσεις, οµάδες, γεγονότα και αναρτηµένα 

αντικείµενα. Αυτές οι εφαρµογές είναι εύκολα προσβάσιµες µέσω της αριστερής 

πλευρικής µπάρας, µαζί µε οποιεσδήποτε εφαρµογές τρίτων προσώπων (π.χ. 

δηµιουργών εφαρµογών) τις οποίες ο χρήστης έχει προσθέσει στο λογαριασµό του. 

Η παρουσίαση όλων των χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του Facebook δεν 

ανήκει στα πλαίσια αυτής της εργασίας. Θα επικεντρωθούµε µόνο στην 

παρουσίαση και επεξήγηση των στοιχείων αυτών του Facebook που θεωρούνται 

απαραίτητα για την κατανόηση της λειτουργίας της εφαρµογής. 

 

1.2.1. Τα βασικά στοιχεία του Facebook 

Αρχική σελίδα του χρήστη 

Όταν ένας χρήστης εισέλθει στον λογαριασµό του στο Facebook, του 

παρουσιάζεται η αρχική σελίδα. Σε αυτή τη σελίδα µπορεί να ενηµερωθεί για τα 

διάφορα νέα των φίλων του. Σε αυτά τα νέα συµπεριλαµβάνονται και νέα που 

µπορεί να δηµοσιεύτηκαν στο προφίλ του χρήστη από κάποια εφαρµογή (π.χ. από 

το παιχνίδι µας). 

 

Εικόνα 1: αρχική σελίδα χρήστη Facebook 



6 

 

Σελίδα προφίλ του χρήστη – καρτέλα Wall 

Από τη σελίδα προφίλ του χρήστη θα ασχοληθούµε µόνο µε τη καρτέλα Wall, στην 

οποία µπορεί η εφαρµογή µας να δηµοσιεύσει ιστορίες του παίκτη στο παιχνίδι. 

Στη καρτέλα Wall µπορεί ένας χρήστης να δηµοσιεύσει οτιδήποτε θέλει (κείµενο, 

φωτογραφίες, video, υπερσυνδέσµους, ιστορίες από εφαρµογές Facebook). 

 

Εικόνα 2: Σελίδα προφίλ, καρτέλα Wall 

 

 

Εικόνα 3: Ιστορία που δημοσιεύτηκε στο Wall ενός χρήστη του παιχνιδιού, μέσω της εφαρμογής. 

 

1.2.2. Η πλατφόρµα εφαρµογών του Facebook 

Η δηµιουργία µιας εφαρµογής Facebook είναι σχετικά απλή υπόθεση. Το Facebook 

µας παρέχει όλες τις απαραίτητες συναρτήσεις σε ένα SDK (Software Development 

Kit) στη γλώσσα προγραµµατισµού της επιλογής µας: 

� JavaScript SDK 

� PHP SDK 

� Python SDK 

� iPhone SDK 

� Android SDK 
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Τα παραπάνω πακέτα, υλοποιούν το καινούριο API εφαρµογών του Facebook το 

οποίο έγινε διαθέσιµο στους προγραµµατιστές στις αρχές του Φεβρουαρίου του 

2010.  

Μέσω του Facebook API, µια εφαρµογή µπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα 

περισσότερα στοιχεία του Facebook. Μπορεί για παράδειγµα να αντλήσει λίστες 

φίλων του χρήστη, να δηµοσιεύσει ιστορίες στο Wall του χρήστη ή στο Wall φίλων 

του (εάν βέβαια αυτός το επιτρέψει).  

Οι δυνατότητες που παρέχει το Facebook στους προγραµµατιστές εφαρµογών είναι 

πάρα πολλές για να τις αναφέρουµε σε αυτή την ενότητα. Καλό θα ήταν κάποιος 

που ενδιαφέρεται να δηµιουργήσει εφαρµογή Facebook, να συµβουλευτεί την 

επίσηµη σελίδα προγραµµατιστών του Facebook: http://developers.facebook.com/ 

 

Τα στοιχεία που αποτελούν τον πυρήνα της πλατφόρµας εφαρµογών 

Το SDK, αποτελεί ένα µόνο µέρος της πλατφόρµας εφαρµογών του Facebook. 

Είναι το τµήµα εκείνο που δίνει τη δυνατότητα προσθήκης κοινωνικών στοιχείων 

σε µια εφαρµογή. 

Άλλα στοιχεία που αποτελούν την πλατφόρµα εφαρµογών είναι: 

� FBML (Facebook Markup Language): δίνει τη δυνατότητα στους 

προγραµµατιστές να ενσωµατώσουν την εφαρµογή τους στο Facebook 

(canvas: FBML). 

� XFBML: Επέκταση της FBML που δίνει τη δυνατότητα ενσωµάτωσης 

εφαρµογών στο Facebook µέσω iframe (canvas: iframe). 

� FQL: επιτρέπει την άντληση δεδοµένων χρήστη απευθείας από τη βάση 

δεδοµένων Facebook, χωρίς τη χρήση του API. 

� FBJS: ο τρόπος που το Facebook δίνει τη δυνατότητα ενσωµάτωσης 

JavaScript σε εφαρµογές µε επιλογή καµβά FBML. 

 

1.2.3. Ανατοµία µιας εφαρµογής Facebook 

Μια εφαρµογή Facebook όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, έχει πρόσβαση στα 

περισσότερα στοιχεία του Facebook. Ποια είναι, όµως, τα στοιχεία που αποτελούν 

µια εφαρµογή; 

 

Canvas page 

Αυτή είναι η κεντρική σελίδα µιας εφαρµογής στο Facebook. Η σελίδα “καµβάς” 

µιας εφαρµογής εµφανίζεται µέσα στο πλαίσιο του Facebook και µπορεί να είναι 

είτε βασισµένη σε FBML, είτε σε HTML σε µια εξωτερική τοποθεσία (web server) 

και να παρουσιάζεται µέσα σε ένα πλαίσιο iframe. 
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Εικόνα 4: σελίδα καμβάς της εφαρμογής μας 

 

Η διαφορά µεταξύ FBML και iframe καµβά, όσον αφορά τη βελτιστοποίηση της 

εφαρµογής, συνοψίζεται στα παρακάτω δυο διαγράµµατα: 

 

 

Εικόνα 5: Εφαρμογή σε καμβά FBML (Πηγή: http://www.ccheever.com/blog/?p=10) 
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Εικόνα 6: Εφαρμογή σε καμβά iframe (Πηγή: http://www.ccheever.com/blog/?p=10) 

 

**Σηµείωση: στην εφαρµογή µας έχουµε επιλέξει να χρησιµοποιήσουµε καµβά 

iframe, µια και µας παρέχει τη δυνατότητα να “δουλέψουµε” µε απλό κώδικα 

HTML/CSS και JavaScript χωρίς να χρειαστεί να µπλέξουµε µε επιπλέον στοιχεία 

του Facebook (FBJS). 

 

∆ηµοσιεύσεις στο Wall (Publisher) 

Μια εφαρµογή έχει τη δυνατότητα, εάν το επιτρέπουν οι χρήστες, να δηµοσιεύει 

διάφορες ιστορίες στο Wall τους.  

 

Feed Forms 

∆ίνει τη δυνατότητα σε έναν χρήστη µιας εφαρµογής όχι µόνο να δηµοσιεύσει 

ιστορίες της εφαρµογής στο Wall φίλων του, αλλά να στείλει και διάφορες 

ειδοποιήσεις και αιτήσεις. Για παράδειγµα, µπορεί κάποιος να στείλει πρόσκληση σε 

κάποιο φίλο του, για να χρησιµοποιήσει την εφαρµογή. 

 

Ρυθµίσεις απορρήτου 

Το Facebook παρέχει στον κάθε χρήστη τη δυνατότητα να αποφασίζει εάν µια 

εφαρµογή µπορεί ή όχι να δηµοσιεύει ιστορίες στο προφίλ του (wall). 
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Εικόνα 7: ρυθμίσεις απορρήτου εφαρμογής Facebook 
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2. Στοιχεία του παιχνιδιού 

Game design document 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα στοιχεία του παιχνιδιού, ο ρόλος τους στο 

παιχνίδι καθώς και η λογική σχεδιασµού τους. Επίσης παρουσιάζονται και 

εξηγούνται οι συναρτήσεις που υλοποιούν αυτή τη λογική (game logic). 

 

 

Περιεχόµενα Ενότητας 

2.1. Βασικοί χαρακτήρες (Actors)  

2.1.1. Soldier, scientist ποια η διαφορά 

2.1.2. Πρωτεύοντα και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά 

2.1.3. Η λογική πίσω από τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα στατιστικά 

2.2. Η οικονομία του παιχνιδιού 

2.2.1. Χρηματική μονάδα 

2.2.2. Ο χάρτης και τα καταστήματα 

2.2.3. Οικονομικές συναρτήσεις του εικονικού κόσμου 

2.3. Τα αντικείμενα του κόσμου 

2.3.1. Αμοιβή (bonus)  

2.3.2. Ομάδα 

2.3.3. Σπανιότητα (drop rate)  

2.3.4. Απαιτήσεις χρήσης ή εξοπλισμού αντικειμένου 

2.3.5. Τιμές αγοράς και πώλησης 

2.3.6. Slot εξοπλισμού 

2.4. Upgrades 

2.4.1. Ο ρόλος των upgrades 

2.4.2. Upgrade αλυσίδας 

2.5. Quests 

2.5.1. Παράδειγμα quest 

2.5.2. Απαιτήσεις quest (requirements)  

2.5.3. Αμοιβές quest (rewards)  

2.6. Το σύστημα μάχης και η αρένα 

2.6.1. Αρένα και πρόσκληση σε μονομαχία 

2.6.2. Η διαδικασία της μονομαχίας 

2.6.3. Μηχανισμοί της μάχης (duel mechanics)  

2.6.4. Απαιτήσεις και αμοιβές της μάχης 
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2.1. Βασικοί χαρακτήρες (Actors) 

Ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να διαλέξει µεταξύ δύο κλάσεων χαρακτήρων. Η 

κάθε κλάση έχει διαφορετικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Οι δύο διαθέσιµες 

κλάσεις χαρακτήρων είναι Soldier και Scientist. Η επιλογή κλάσης χαρακτήρα 

γίνεται στην αρχή του παιχνιδιού από τον παίκτη και δεν είναι δυνατόν να αλλάξει 

κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

 

2.1.1. Soldier, scientist ποια η διαφορά 

C
la
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s
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e
 

Soldier Scientist 

C
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e
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Ο στρατιώτης είναι µια επιθετική 
κλάση, µε κύριο χαρακτηριστικό 
την αυξηµένη µυϊκή δύναµη 
(strength). Οι επιθέσεις του 
στρατιώτη είναι δυνατές και 
γρήγορες, και οι πόντοι ζωής του 
αρκετοί για να αντέξει συνεχείς 
µάχες. 

 

Ο επιστήµονας αν και σωµατικά 
αδύναµος, χαρακτηρίζεται από 
αυξηµένη “εξυπνάδα” 
(intelligence), η οποία του δίνει τη 
δυνατότητα να ανεβαίνει πιο 
εύκολα-γρήγορα επίπεδο και έτσι 
όχι µόνο να κερδίζει περισσότερα 
χρήµατα από τον στρατιώτη, αλλά 
ίσως και πιο σπάνια αντικείµενα. 

 

 

Πολλαπλασιαστές πρωτευόντων και δευτερευόντων 

B
a
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c 

A
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Strength 12 Strength 8 

Constitution 8 Constitution 7 

Dexterity 7 Dexterity 6 

Intelligence 
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Intelligence 12 

S
e
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F
a
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Attack 3 Attack 2 

Attack Speed 1 Attack Speed 1 

Defense 1 Defense 1 

Evasion 1 Evasion 1 

Health Points 1 Health Points 1 

Stamina Points 1 Stamina Points 1 

Next Level 5 Next Level 6 

Reduce 2 Reduce 2 
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2.1.2. Πρωτεύοντα και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά 

Ο κάθε χαρακτήρας, ανεξάρτητα από τη κλάση που ανήκει, περιγράφεται από δύο 

οµάδες χαρακτηριστικών, τα πρωτεύοντα και τα δευτερεύοντα. Τα πρωτεύοντα 

χαρακτηριστικά, καθορίζονται πλήρως από το επίπεδο (level) και την κλάση του 

χαρακτήρα (class). Τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά, καθορίζονται από τα 

πρωτεύοντα χαρακτηριστικά, τις αναβαθµίσεις που έχει πραγµατοποιήσει ο παίκτης 

στο χαρακτήρα του, καθώς και από τα αντικείµενα µε τα οποία αυτός είναι 

εξοπλισµένος (weapon, armor, etc). 

 

Πίνακες πρωτευόντων και δευτερευόντων χαρακτηριστικών 

Πρωτεύων χαρακτηριστικά (Primary Attributes) 

 

Strength 

Η µυϊκή δύναµη του χαρακτήρα. Καθορίζει την επίθεση και 
άµυνα (attack & defense). 

 

Constitution 

Το µέγεθος της φυσικής ζηµιάς που µπορεί να δεχτεί ο 
χαρακτήρας. Καθορίζει τους πόντους ζωής (Health Points). 

 

Dexterity 

Η ταχύτητα – αντανακλαστικά του χαρακτήρα. Καθορίζουν την 
επιθετική ταχύτητα, και την ταχύτητα αποφυγής επιθέσεων 
(attack speed & evasion) 

 

Intelligence 

Το επίπεδο εξυπνάδας του χαρακτήρα. Καθορίζει πόσους 
πόντους εµπειρίας χρειάζεται ο χαρακτήρας για να ανέβει 
επίπεδο. 

 

∆ευτερεύων χαρακτηριστικά (Secondary Attributes) 

 

Attack 

Αντιπροσωπεύει την επιθετική δύναµη του χαρακτήρα, δηλαδή 
το πόσο µεγάλη ζηµιά προκαλεί σε κάθε του επίθεση. Όσο 
µεγαλύτερο το attack, τόσο µεγαλύτερη η ζηµιά (damage).  

Καθορίζεται από το Strength του χαρακτήρα και την επίθεση 
του όπλου που χρησιµοποιεί. 

 

Attack Speed 

Αντιπροσωπεύει τη ταχύτητα επίθεσης του χαρακτήρα.  

Καθορίζεται πλήρως από το Dexterity.  

 

Defense 

Αντιπροσωπεύει την αµυντική ικανότητα του χαρακτήρα. Όσο 
µεγαλύτερο το defense, τόσο µεγαλύτερη ζηµιά µπορεί να 
δεχτεί χωρίς να χάσει πόντους ζωής. 

Καθορίζεται από το Strength και από την συνολική άµυνα του 
αµυντικού εξοπλισµού µε τον οποίο είναι εξοπλισµένος ο 
χαρακτήρας. 

 

Evasion 

Αντιπροσωπεύει την ταχύτητα αποφυγής επιθέσεων από το 
χαρακτήρα 

Καθορίζεται πλήρως από το Dexterity. 

 

Health Points 

Αντιπροσωπεύει τους πόντους ζωής του χαρακτήρα. Όταν οι 
πόντοι ζωής είναι χαµηλοί, τότε ο χαρακτήρας δεν µπορεί να 
λάβει µέρος σε µάχες. Το επίπεδο αυτό καθορίζεται αυτόµατα 
από το σύστηµα, βάση των µέγιστων πόντων ζωής του 
χαρακτήρα. 
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Οι πόντοι ζωής αναπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα 
(π.χ.: ένας πόντος ζωής ανά 30 δευτερόλεπτα), όµως 
υπάρχουν και άλλοι γρηγορότεροι τρόποι: 

• επίσκεψη στο medic (Map & Shops), και πληρωµή σε 
energy cells για αναπλήρωση πόντων ζωής στο µέγιστο. 

• Χρήση αντικειµένου boost, µε bonus αναπλήρωση 
πόντων ζωής (π.χ.: +50 HP) 

Καθορίζεται από το Constitution καθώς και ένα 
πολλαπλασιαστικό συντελεστή (Health points factor) ανάλογα 
µε τη κλάση στην οποία ανήκει ο χαρακτήρας 
(πολλαπλασιαστές δευτερευόντων στατιστικών). 

 

Stamina 

 

 

 

Αντιπροσωπεύει τους πόντους stamina του χαρακτήρα. Οι 
πόντοι stamina χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση 
quest και µαχών. Όταν οι πόντοι stamina µηδενιστούν ή είναι 
πολύ χαµηλοί, τότε είναι δυνατόν να µη µπορεί ο παίκτης να 
πραγµατοποιήσει quest και µάχες. 

Όπως οι πόντοι ζωής, έτσι και οι πόντοι stamina, 
αναπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα (π.χ.: ένας πόντος 
stamina κάθε 30 δευτερόλεπτα). ∆εν υπάρχουν άλλοι τρόποι 
αναπλήρωσης πόντων stamina, εκτός από τη προαγωγή του 
χαρακτήρα σε επόµενο επίπεδο (level). 

Καθορίζεται από συνδυασµό των Strength και Intelligence. 
Και οι δύο κλάσεις έχουν περίπου ίδιους πόντους stamina, µε 
τον soldier να έχει ένα µικρό πλεονέκτηµα. 

Experience 

Αντιπροσωπεύει τους πόντους εµπειρίας του χαρακτήρα. Οι 
πόντοι εµπειρίας αποκτώνται είτε µε την ολοκλήρωση quest 
µέσα στο παιχνίδι, είτε µε τη νίκη µαχών µε άλλους παίκτες. 

Όταν οι πόντοι εµπειρίας φτάσουν τη τιµή που ορίζει το 
“Experience for next level”, τότε ο χαρακτήρας ανεβαίνει 
επίπεδο, αυξάνοντας έτσι τα πρωτεύοντα και κατά συνέπεια τα 
δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του. 

Experience for 
next level 

Αντιπροσωπεύει τους πόντους εµπειρίας που πρέπει να 
συγκεντρώσει ο χαρακτήρας, ώστε να προαχθεί στο επόµενο 
επίπεδο (level). 

Καθορίζεται από το Stamina και από το Intelligence του 
χαρακτήρα σε συνδυασµό µε έναν πολλαπλασιαστή επόµενου 
επιπέδου, και έναν πολλαπλασιαστή µείωσης, οι οποίοι 
καθορίζονται από την κλάση στην οποία ανήκει ο χαρακτήρας. 

Όσο µεγαλύτερο το Intelligence, τόσο λιγότεροι πόντοι 
experience είναι απαραίτητοι για να “ανέβει” ο χαρακτήρας 
επίπεδο.  
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2.1.3. Η λογική πίσω από τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα στατιστικά 

Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζεται και αναλύεται η λογική λειτουργίας των 

πρωτευόντων και δευτερευόντων στατιστικών στοιχείων του χαρακτήρα, καθώς 

και οι µαθηµατικές συναρτήσεις που την υλοποιούν.  

 

Πρωτεύοντα στατιστικά χαρακτήρα 

Τα τέσσερα πρωτεύοντα στατιστικά υπολογίζονται ουσιαστικά από την ίδια 

µαθηµατική συνάρτηση, και εξαρτώνται από το επίπεδο του χαρακτήρα (level) και 

την κλάση στην οποία ανήκει (πολλαπλασιαστές πρωτευόντων στατιστικών). 

Οι τιµές των πολλαπλασιαστών πρωτευόντων στατιστικών παρουσιάζονται στην 

ενότητα 2.1.1. 

Strength  = STR_Factor * Level + 2 * (Level  mod 3) + 5 + Level 

Constitution  = CON_Factor * Level + 2 * (Level  mod 3) + 5 + Level 

Dexterity  = DEX_Factor * Level + 2 * (Level  mod 3) + 5 + Level 

Intelligence  = INT_Factor * Level + 2 * (Level  mod 3) + 5 + Level 

 

∆ευτερεύοντα στατιστικά χαρακτήρα 

Τα δευτερεύοντα στατιστικά υπολογίζονται βάση των πρωτευόντων στατιστικών 

του χαρακτήρα και των bonus που προσφέρουν τα αντικείµενα µε τα οποία είναι 

εξοπλισµένος ο χαρακτήρας (weapon, defensive gear, upgrades). Για τον 

υπολογισµό των δευτερευόντων στατιστικών χρησιµοποιούνται οι 

πολλαπλασιαστές δευτερευόντων στατιστικών, που παρουσιάζονται στην ενότητα 

2.1.1.  

Attack = Strength + Total_attack_of_equipped_items 

Attack_speed = Dexterity + Total_attack_speed_of_equipped_items 

Defense = Strength + Total_defense_of_equipped_items 

Evasion = Dexterity + Total_evasion_of_equipped_items 

Health_points = Constitution * Health_points_factor 

Stamina_points = Strength * Stamina_points_factor + ⌊Intelligence/13⌋ 

Experience_for_next_level = Stamina_points * Next_level_factor – 

Intelligence * Reduce_factor 
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Στους παρακάτω πίνακες βλέπουµε πώς εξελίσσονται τα πρωτεύοντα και 

δευτερεύοντα στατιστικά των διαφορετικών χαρακτήρων (soldier και scientist) 

καθώς προωθούνται σε επόµενα επίπεδα (level up). 

 

Soldier 

  Base Stats 

 

Secondary Stats 

lvl STR CON DEX INT   Attack Atc. Speed Defence Evasion HP Stamina Next Lvl 

1 20 16 15 14   20 15 20 15 16 21 77 

2 35 27 25 23   35 25 35 25 27 36 134 

3 44 32 29 26   44 29 44 29 32 46 178 

4 59 43 39 35   59 39 59 39 43 61 235 

5 74 54 49 44   74 49 74 49 54 77 297 

6 83 59 53 47   83 53 83 53 59 86 336 

7 98 70 63 56   98 63 98 63 70 102 398 

8 113 81 73 65   113 73 113 73 81 118 460 

9 122 86 77 68   122 77 122 77 86 127 499 

10 137 97 87 77   137 87 137 87 97 142 556 

11 152 108 97 86   152 97 152 97 108 158 618 

12 161 113 101 89   161 101 161 101 113 167 657 

13 176 124 111 98   176 111 176 111 124 183 719 

14 191 135 121 107   191 121 191 121 135 199 781 

15 200 140 125 110   200 125 200 125 140 208 820 

 

Scientisct 

  Base Stats 

 

Secondary Stats 

lvl STR CON DEX INT   Attack Atc. Speed Defence Evasion HP Stamina Next Lvl 

1 16 15 14 20   16 14 16 14 15 17 62 

2 27 25 23 35   27 23 27 23 25 29 104 

3 32 29 26 44   32 26 32 26 29 35 122 

4 43 39 35 59   43 35 43 35 39 47 164 

5 54 49 44 74   54 44 54 44 49 59 206 

6 59 53 47 83   59 47 59 47 53 65 224 

7 70 63 56 98   70 56 70 56 63 77 266 

8 81 73 65 113   81 65 81 65 73 89 308 

9 86 77 68 122 

 

86 68 86 68 77 95 326 

10 97 87 77 137   97 77 97 77 87 107 368 

11 108 97 86 152   108 86 108 86 97 119 410 

12 113 101 89 161   113 89 113 89 101 125 428 

13 124 111 98 176   124 98 124 98 111 137 470 

14 135 121 107 191   135 107 135 107 121 149 512 

15 140 125 110 200   140 110 140 110 125 155 530 
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Στα παρακάτω γραφήµατα, παρουσιάζεται η εξέλιξη των πρωτευόντων στατιστικών 

της κάθε κλάσης, σε βάθος 15 επιπέδων (level). Η εξέλιξη των στατιστικών είναι 

γραµµική, και υπάρχει ισορροπία µεταξύ των δύο κλάσεων, µε εµφανή το 

διαχωρισµό των “κύριων” χαρακτηριστικών τους (STRength για την κλάση soldier 

και INTelligence για την κλάση scientist). 

 

 

Εικόνα 8: Γράφημα εξέλιξης πρωτευόντων στατιστικών  σε βάθος 15 επιπέδων (level), χαρακτήρα 

κλάσης Soldier 

 

 

Εικόνα 9: Γράφημα εξέλιξης πρωτευόντων στατιστικών  σε βάθος 15 επιπέδων (level), χαρακτήρα 

κλάσης Scientist 
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2.2. Η οικονοµία του παιχνιδιού 

Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζεται η εικονική οικονοµία του παιχνιδιού, η 

οικονοµική µονάδα που χρησιµοποιείται από τους παίκτες και το σύστηµα για τις 

συναλλαγές, καθώς και οι συναρτήσεις που περιγράφουν το οικονοµικό σύστηµα. 

 

2.2.1. Χρηµατική µονάδα 

Η εικονική συναλλαγµατική µονάδα που χρησιµοποιείται στο παιχνίδι, ονοµάζεται 

“energy cells”. Οι παίκτες αγοράζουν και πωλούν αντικείµενα από τα διάφορα 

καταστήµατα της πόλης, σε “energy cells”. 

Ο κύριος τρόπος απόκτησης “energy cells” από τους παίκτες είναι µε την 

πραγµατοποίηση quests, που ορίζουν ως αµοιβή ένα x ποσό energy cells, ή µε τη 

νίκη σε µια µονοµαχία. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα πώλησης είτε παλαιών 

(χαµηλότερου επιπέδου) αντικειµένων είτε αντικειµένων που αποκτήθηκαν µετά 

από πραγµατοποίηση quest στα καταστήµατα της πόλης για συγκεκριµένο 

αντίτιµο. 

 

2.2.2. Ο χάρτης και τα καταστήµατα 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα καταστήµατα της πόλης στα οποία έχει πρόσβαση 

ο χαρακτήρας. Πρέπει να αναφερθεί ότι από τα καταστήµατα της πόλης, κάποιος 

µπορεί να αγοράσει µόνο αντικείµενα που ανήκουν στις πρώτες δύο κατηγορίες 

σπανιότητας (common, uncommon, βλ. ενότητα 2.3.3), ενώ µπορεί να πουλήσει 

αντικείµενα οποιασδήποτε κατηγορίας. 

Καταστήµατα της πόλης Lyor-52 

Όνοµα 
καταστήµατος 

Περιγραφή 

Weaponry 

Κατάστηµα πώλησης/αγοράς όπλων 

Σε αυτό το κατάστηµα, ένας παίκτης, µπορεί να αγοράσει όπλα 
και γενικότερα επιθετικό εξοπλισµό για το χαρακτήρα του, ή να 
πουλήσει επιθετικό εξοπλισµό που επιθυµεί. 

Armory 

Κατάστηµα πώλησης/αγοράς αµυντικού εξοπλισµού 

Στο armory, ένας παίκτης µπορεί να αγοράσει για το 
χαρακτήρα του αµυντικό εξοπλισµό (πανοπλίες, ασπίδες, κράνη 
κλπ) ή να πουλήσει αµυντικό εξοπλισµό που δε χρησιµοποιεί. 

Medic 

Αναπλήρωση πόντων ζωής – Κατάστηµα αγοράς/πώλησης 
boosts (προσωρινή ώθηση στατιστικών) 

Στο medic, µπορεί ένας παίκτης, να “γιατρέψει” το χαρακτήρα 
του, δηλαδή να επαναφέρει τους πόντους ζωής του στο 
µέγιστο, πληρώνοντας, βέβαια, ένα χρηµατικό αντίτιµο. 

Επίσης, µπορεί να αγοράσει και να πωλήσει boosts, για να 
ενισχύσει, προσωρινά,  τα στατιστικά στοιχεία του χαρακτήρα 
του σε µάχες µε άλλους παίκτες. 

Laboratory 
Κατάστηµα αγοράς/πώλησης – πραγµατοποίησης/αφαίρεσης  
upgrades 

Στο Laboratory, ένας παίκτης, µπορεί να αγοράσει upgrades 
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για το χαρακτήρα του ή να πουλήσει upgrades που έχει 
αποκτήσει από κάποιο quest.   

Επίσης µπορεί να πραγµατοποιήσει ή να αφαιρέσει διάφορα 
upgrades. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι όταν ένας παίκτης 
επιλέγει να αφαιρέσει ένα upgrade από το χαρακτήρα του, τότε 
το upgrade, δεν επιστρέφει σε µορφή αντικειµένου, αλλά 
εξαφανίζεται από το παιχνίδι.  

 

2.2.3. Οικονοµικές συναρτήσεις του εικονικού κόσµου 

Παρακάτω, παρουσιάζονται οι διάφορες συναρτήσεις στις οποίες βασίζεται η 

οικονοµία του εικονικού κόσµου.  

Ως stamina, θεωρούνται οι “µονάδες έργου” που µπορεί να προσφέρει ένας 

χαρακτήρας. ∆ηλαδή, για κάθε µονάδα stamina που ξοδεύει ένας χαρακτήρας, 

αµείβεται µε κάποιες χρηµατικές µονάδες. Αυτή η αναλογία έργου προς χρηµατικές 

µονάδες (stamina:energy cells) είναι 1:5. Αυτό µεταφράζεται απλά ως: “για 

κάθε µια µονάδα stamina που ξοδεύει ένας χαρακτήρας, είτε κάνοντας ένα quest 

είτε σε µονοµαχία, αµείβεται µε 5 χρηµατικές µονάδες”.  

Βέβαια, όπως θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, σε µία µάχη, µόνο ο νικητής της 

µονοµαχίας αµείβετε, ενώ από τον ηττηµένο αφαιρούνται χρηµατικές µονάδες. 

Επίσης, ισχύει stamina:xp 1:1. ∆ηλαδή, για κάθε µονάδα stamina που ξοδεύει 

ένας χαρακτήρας, αµείβεται από µια µονάδα εµπειρίας (experience points, xp).  

 

Οι παρακάτω 2 συναρτήσεις, παρουσιάζουν το πώς διαµορφώνονται οι τιµές 

αγοράς των αντικειµένων στα καταστήµατα της πόλης: 

(1)  τιµή αγοράς = ⌊ συνολικό µπόνους / σπανιότητα ⌋ * 100  

(2)  τιµή αγοράς = ⌊ (συνολικό θετικό µπόνους / σπανιότητα) * 3⌋ * 100 

(3)  τιµή αγοράς = ⌊ συνολικό µπόνους / (5 * σπανιότητα) ⌋ * 100  

Η συνάρτηση (1) αφορά αντικείµενα κατηγορίας 1, 2, η συνάρτηση (2) 

αντικείµενα κατηγορίας 4 (Upgrades) και η (3) αντικείµενα κατηγορίας 3 (boosts).  

Για παράδειγµα, ένα όπλο (κατηγορία 1η) που δίνει µπόνους +10 attack, +2 attack 

speed και είναι σπανιότητας 70%, έχει ως τιµής αγοράς P = ⌊ (10+2) / 0.7 ⌋ * 100 

=1.700 energy cells.  

Επίσης, ένα boost που δίνει 30 πόντους ζωής (+30 HP) σπανιότητας 80%, έχει 

τιµή αγοράς P = ⌊ 30 / (5 * 0.8) ⌋ * 100 = 700 e.c.  

Η τιµή πώλησης ενός αντικειµένου διαµορφώνεται ως εξής: 

(4)  τιµή πώλησης = ⌊ τιµή αγοράς / 4 ⌋  

Έτσι οι τιµές πώλησης των παραπάνω αντικειµένων είναι 425 και 175 energy cells 

αντίστοιχα.  

Η τιµή πραγµατοποίησης και αφαίρεσης ενός upgrade είναι: 

(5) τιµή = ⌊ τιµή πώλησης / 3 ⌋ 
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2.3. Τα αντικείµενα του κόσµου 

Τα αντικείµενα του κόσµου είναι από τα πιο σηµαντικά στοιχεία του παιχνιδιού, µια 

και δίνουν τη δυνατότητα στους χαρακτήρες να αυξήσουν τα πρωτεύοντα και 

δευτερεύοντα στατιστικά τους, ανάλογα µε τις επιθυµίες τους.  

 

Ένα αντικείµενο χαρακτηρίζεται πλήρως από τα εξής στοιχεία: 

 

2.3.1. Αµοιβή (bonus) 

Ένα αντικείµενο µε τη χρήση του ή τον ορισµό του ως “ενεργός εξοπλισµός” δίνει 

στον χαρακτήρα µια “αµοιβή” (bonus), όπως για παράδειγµα αύξηση της 

επιθετικής ισχύος του χαρακτήρα (attack) αύξηση της άµυνας (defence). Το bonus 

ενός αντικειµένου, αποθηκεύεται στη βάση δεδοµένων στα πεδία value και field. 

Στο πεδίο value, αποθηκεύεται η τιµή του bonus (πχ.: +5) ενώ στο πεδίο field, το 

στατιστικό στο οποίο ισχύει το bonus (πχ.: atk που αντιστοιχεί στο attack).  

 

2.3.2. Οµάδα 

Ένα αντικείµενο µπορεί να ανήκει σε µια από τις 4 οµάδες αντικειµένων του 

παιχνιδιού.  

a. Weapons (όπλα, αριθµητικός κωδικός: 1) 

b. Defensive gear (αµυντικός εξοπλισµός , αριθµητικός κωδικός: 2) 

c. Boosts (προσωρινή ώθηση στατιστικών, αριθµητικός κωδικός: 3) 

d. Upgrades (αναβαθµίσεις, αριθµητικός κωδικός: 4) 

 

πίνακας αντικειµένων και ο ρόλος τους 

Item Role 

Weapon Αυξάνει το attack (ενίοτε το attack speed) του χαρακτήρα. 

Για να δοθεί η τιµή στο attack, ο χαρακτήρας θα πρέπει να 
εξοπλιστεί µε το αντικείµενο. 

Ο κάθε χαρακτήρας µπορεί να έχει πολλά όπλα, όµως µόνο ένα 
µπορεί να είναι εξοπλισµένο. 

Armor Αυξάνει το defence (ενίοτε το evasion) του χαρακτήρα. 

Ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις µε το Weapon. 

Boost Τα boost, δίνουν κάποιο προσωρινό bonus στα στατιστικά του 
χαρακτήρα (πχ.: +5 health points, +1 Strength for 1 duel ). 

Από τη στιγµή που πραγµατοποιηθεί ένα boost, δίνεται το bonus και  
εξαφανίζεται το αντικείµενο από το Inventory του χαρακτήρα. 

Τα boosts δεν χρειάζεται να είναι εξοπλισµένα, όµως τα bonus τους 
είναι µίας χρήσης.  

Για παράδειγµα, ένα boost µε περιγραφή “+5 health points”, αυξάνει 
τους πόντους ζωής του χαρακτήρα κατά 5 µονάδες, και παύει να 
ισχύει. Ένα boost µε περιγραφή “+10 attack”, αυξάνει τους πόντους 
επίθεσης για µία µάχη (duel), και παύει να ισχύει. 
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Upgrade Τα upgrades δίνουν µόνιµη αύξηση στα στατιστικά του χαρακτήρα 
(πχ.: +5 STR, +2 INT & -2 DEX). 

Για να δοθεί η τιµή του upgrade στο χαρακτήρα, ο παίκτης θα πρέπει 
να επισκεφτεί το Laboratory και να πληρώσει συγκεκριµένο αντίτιµο 
για την πραγµατοποίηση του upgrade. 

Ένα upgrade µπορεί να αφαιρεθεί από το χαρακτήρα µετά την 
πληρωµή του αντιτίµου στο Laboratory. Από τη στιγµή που αυτό 
αφαιρεθεί, εξαφανίζεται από το Inventory του χαρακτήρα.  

 

**Σηµείωση: Ο αριθµητικός κωδικός (οµάδα) καταγράφεται στη βάση 

δεδοµένων, και χρησιµοποιείται από τις συναρτήσεις του παιχνιδιού για την 

κατηγοριοποίηση του αντικειµένου. 

 

2.3.3. Σπανιότητα (drop rate) 

Η σπανιότητα του αντικειµένου καθορίζει, όπως είναι λογικό, το πόσο συχνά 

συναντάτε το αντικείµενο στον κόσµο. Υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες 

πιθανοτήτων στις οποίες µπορεί να ανήκει ένα αντικείµενο, και καθορίζουν τη 

πιθανότητα απόκτησης του αντικειµένου από τον χρήστη, µετά από την 

πραγµατοποίηση λειτουργίας του παιχνιδιού (π.χ.: quest) η οποία ορίζει ως 

αποτέλεσµα “πιθανότητα απόκτησης –x- αντικειµένου”: 

a. common (πεδίο ορισµού: 100 - 50) 

b. uncommon (πεδίο ορισµού: 50 - 10) 

c. rare (πεδίο ορισµού: 10 - 1) 

d. ultra rare (πεδίο ορισµού: 1 – 0.01) 

 

**Σηµείωση 1: Η τιµή του πεδίου ορισµού καταγράφεται στη βάση δεδοµένων 

(δεκαδική τιµή). 

**Σηµείωση 2: Η τιµή του πεδίου ορισµού αντιπροσωπεύει την % πιθανότητα 

απόκτησης του αντικειµένου, και ανάλογα µε την τιµή της, αντιστοιχεί σε µια από 

τις παραπάνω 4 κατηγορίες σπανιότητας. 

 

2.3.4. Απαιτήσεις χρήσης ή εξοπλισµού αντικειµένου 

Οι απαιτήσεις ορίζουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται από το 

χαρακτήρα, ώστε να µπορέσει να εξοπλιστεί ή να χρησιµοποιήσει ένα αντικείµενο. 

Συνήθως οι προϋποθέσεις αναφέρονται σε πραγµατοποίηση upgrades, δηλαδή, 

ένας χαρακτήρας δεν µπορεί να εξοπλιστεί µε ένα αντικείµενο, εάν δεν έχει 

πραγµατοποιήσει ένα συγκεκριµένο upgrade.  

Εάν οι απαιτήσεις αναφέρονται σε ένα upgrade (κωδικός upgrade 

καταγεγραµµένος σαν απαίτηση), τότε το upgrade θα πρέπει να έχει 

πραγµατοποιηθεί από το χρήστη (LAB).  

Εάν µια απαίτηση αναφέρεται σε ένα αντικείµενο (κλάσης 1 ή 2, weapon ή 

defensive gear), τότε ο χαρακτήρας θα πρέπει να είναι εξοπλισµένος µε το 

συγκεκριµένο αντικείµενο. 
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2.3.5. Τιµές αγοράς και πώλησης 

Οι τιµές αγοράς και πώλησης αντιπροσωπεύουν το κόστος σε “energy cells” ενός 

αντικειµένου από τα καταστήµατα της πόλης. Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 

2.2.1, το “energy cells” αντιπροσωπεύει το εικονικό συνάλλαγµα του παιχνιδιού 

και τα καταστήµατα της πόλης, πωλούν µόνο αντικείµενα που ανήκουν στη 

κατηγορία σπανιότητας  “common” ενώ αγοράζουν αντικείµενα οποιασδήποτε 

κατηγορίας. 

 

2.3.6. Slot εξοπλισµού 

Το slot εξοπλισµού ισχύει µόνο για αντικείµενα κατηγορίας 1 και 2, δηλαδή 

weapons και defensive gears.  
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2.4. Upgrades 

Τα upgrades είναι µια ειδική κατηγορία αντικειµένων (κατηγορία 4η) µε κύριο 

χαρακτηριστικό το γεγονός ότι είναι η µοναδική κατηγορία αντικειµένων που 

επηρεάζουν τα πρωτεύοντα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα. Όπως αναφέρθηκε 

στην παράγραφο 2.3, ένας παίκτης δεν µπορεί ούτε να εξοπλιστεί ούτε να 

χρησιµοποιήσει ένα upgrade, µπορεί µόνο να το πραγµατοποιήσει το upgrade στο 

χαρακτήρα του µέσω του laboratory. Όταν ένα upgrade έχει πραγµατοποιηθεί, 

µπορεί να αφαιρεθεί (µέσω του laboratory) από το χαρακτήρα (εάν είναι 

επιθυµητό), αλλά δε θα επανέρθει στην αρχική του µορφή. 

 

2.4.1. Ο ρόλος των upgrades  

Ο ρόλος των upgrades στο παιχνίδι είναι διπλός: 

Πρώτον, δίνει στους παίκτες τη δυνατότητα να αλλάξουν τα πρωτεύοντα 

στατιστικά των χαρακτήρων τους, ώστε να δηµιουργήσουν έναν χαρακτήρα που 

ταιριάζει στον τρόπο παιχνιδιού τους. Για παράδειγµα, ένας παίκτης που θέλει ο 

χαρακτήρας του να ανεβαίνει πιο γρήγορα επίπεδο, µπορεί να αναδιανείµει µε 

κάποιο upgrade τα στατιστικά του, ώστε να αυξήσει το Intelligent του χαρακτήρα 

του, και έτσι, τελικά, να µειώσει τις απαιτούµενες µονάδες εµπειρίας για επόµενα 

επίπεδα. Αντίθετα, ένας παίκτης που θέλει να αυξήσει τις πιθανότητές του να 

κερδίζει σε µάχες, µπορεί να αυξήσει το Strength του χαρακτήρα του. 

∆εύτερον, δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες να εξοπλίσουν τους χαρακτήρες τους 

µε εξοπλισµό ανώτερου επιπέδου, που συνήθως έχει ως απαραίτητη συνθήκη την 

πραγµατοποίηση ενός συγκεκριµένου upgrade. Ένα παράδειγµα είναι τα 

αντικείµενα “Class I Ury” και “Class II Ury”, τα οποία είναι όπλα σπανιότητας 

0.1% και 0.05% αντίστοιχα (rare) και αποκτώνται µετά από τη πραγµατοποίηση 

συγκεκριµένου quest. Αυτά τα όπλα για να εξοπλιστούν από έναν χαρακτήρα, 

έχουν την απαίτηση το “Br.I.Con Upgrade” να είναι πραγµατοποιηµένο. 

 

2.4.2. Upgrade αλυσίδας 

Όσον αφορά τα upgrades της πρώτης κατηγορίας (αλλαγή πρωτευόντων 

στατιστικών), υπάρχει µια ειδική κατηγορία, που ονοµάζονται chain upgrades 

(upgrade αλυσίδας). Η κάθε αλυσίδα από upgrades, αποτελείται από έναν αριθµό 

upgrades των οποίων το επόµενο upgrade έχει ως απαίτηση την πραγµατοποίηση 

όλων των προηγούµενων upgrade της αλυσίδας. Η λογική των upgrades αλυσίδας 

παρουσιάζεται στη συνέχεια. 

Στο παιχνίδι, υπάρχουν 4 αλυσίδες upgrades, µε την καθεµία να αποτελείται από 4 

upgrades. Η κάθε αλυσίδα επηρεάζει ένα πρωτεύων στατιστικό του χαρακτήρα.  

� I.M.R. Upgrade: Η εξής αλυσίδα αποτελείται από τα 4 upgrades µε όνοµα 

I.M.R. upgrade και αναδιανέµει τα στατιστικά του χαρακτήρα ώστε να 

αυξήσει το Strength, το οποίο επηρεάζει τους πόντους ζωής. 

 

Name STR DEX CON INT 

I.M.R. Upgrade level 1 +9 -3 -2 -4 

I.M.R. Upgrade level 2 +18 -6 -3 -7 
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I.M.R. Upgrade level 3 +36 -10 -6 -14 

I.M.R. Upgrade level 4 +72 -19 -11 -28 

 

� Spinal Cord Upgrade: Η εξής αλυσίδα αποτελείται από τα 4 upgrades µε 

όνοµα spinal cord upgrade και αναδιανέµει τα στατιστικά του χαρακτήρα, 

ώστε να αυξήσει το Dexterity το οποίο επηρεάζει το attack speed και 

evasion.  

 

Name STR DEX CON INT 

Spinal Cord Upgrade level 1 -3 +9 -4 -2 

Spinal Cord Upgrade level 2 -6 +18 -7 -3 

Spinal Cord Upgrade level 3 -10 +36 -14 -6 

Spinal Cord Upgrade level 4 -19 +72 -28 -11 

 

� Da.R. Skin Upgrade: Η εξής αλυσίδα αποτελείται από τα 4 upgrades µε 

όνοµα Da.R. Skin upgrade και αναδιανέµει τα στατιστικά του χαρακτήρα 

ώστε να αυξήσει το Constitution, το οποίο επηρεάζει τους πόντους ζωής. 

 

Name STR DEX CON INT 

Da.R. Skin Upgrade level 1 -2 -4 +9 -3 

Da.R. Skin Upgrade level 2 -3 -7 +18 -6 

Da.R. Skin Upgrade level 3 -6 -14 +36 -10 

Da.R. Skin Upgrade level 4 -11 -28 +72 -19 

 

� Neo-cortex Upgrade: Η εξής αλυσίδα αποτελείται από τα 4 upgrades µε 

όνοµα Neo-cortex upgrade και αναδιανέµει τα στατιστικά του χαρακτήρα 

ώστε να αυξήσει το Intelligence, το οποίο επηρεάζει τους πόντους ζωής. 

 

Name STR DEX CON INT 

Neo-cortex upgrade level 1 -4 -2 -3 +9 

Neo-cortex upgrade level 2 -7 -3 -6 +18 

Neo-cortex upgrade level 3 -14 -6 -10 +36 

Neo-cortex upgrade level 4 -28 -11 -19 +72 

 

**Σηµείωση: Για να πραγµατοποιηθούν τα upgrade µεγαλύτερου επιπέδου, θα 

πρέπει να είναι πραγµατοποιηµένα στο χαρακτήρα όλα τα χαµηλότερου επιπέδου 

upgrades της αλυσίδας. ∆ηλαδή, για να πραγµατοποιηθεί το “Neo-cortex upgrade 

level 3” θα πρέπει τα “Neo-cortex upgrade” level 1 και 2, να είναι ήδη 

πραγµατοποιηµένα. 
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2.5. Quests 

Τα quest είναι ένας από τους δύο τρόπους απόκτησης πόντων εµπειρίας στο 

παιχνίδι από το χαρακτήρα, (ο δεύτερος είναι οι µάχες µε άλλους παίκτες, ενότητα 

2.6), ενώ είναι, µέχρι στιγµής, ο µοναδικός τρόπος απόκτησης σπάνιων 

αντικειµένων (uncommon, rare, ultra rare).  

Πριν προχωρήσουµε παραπέρα, πρέπει να αναφερθεί ότι η πραγµατοποίηση ενός 

quest γίνεται απλά, µε την επιλογή ενός link, µετά την περιγραφή του quest 

(περεταίρω λεπτοµέρειες στο κεφάλαιο 3). 

 

2.5.1. Παράδειγµα quest  

Το παρακάτω quest, είναι διαθέσιµο σε χαρακτήρες επιπέδου 5 ή µεγαλύτερου. 

Στα  requirements βλέπουµε τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται από τον 

χαρακτήρα, ώστε να µπορέσει να ολοκληρώσει το quest, ενώ στο rewards 

βλέπουµε τις αµοιβές του χαρακτήρα µετά την ολοκλήρωση του συγκεκριµένου 

quest. Έτσι οι απαιτήσεις του quest είναι: ο χαρακτήρας να είναι επιπέδου 

µεγαλύτερου ή ίσου µε 5, να έχει τουλάχιστον 10 διαθέσιµους πόντους stamina, 

και να είναι εξοπλισµένος µε το όπλο της εικόνας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 

του quest (τήρηση απαιτήσεων) ο χαρακτήρας αµείβεται µε 10 πόντους εµπειρίας 

και 50 χρηµατικές µονάδες (οι σχέσεις stamina, xp και energy cells 

παρουσιάστηκαν στην ενότητα 2.2.3) 

Hitman for the commision... 

 

 

Description: 
Lyor-52 central commission has a beef with a lot of 
people in the city, and they are willing to pay a lot of 
money to eliminate them. 
 
The only requirement for this job is a gun, and not to 
ask questions... 

 

Requirements:  

10 Stamina points, 1 x , 5 Level 

 

Rewards:  
10 Experience points, 50 energy cells 
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2.5.2. Απαιτήσεις quest (requirements) 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δυνατές απαιτήσεις που µπορεί να έχει 

ένα quest. 

Απαιτήσεις Περιγραφή 

Stamina 

Πόντοι stamina που πρέπει να έχει ο χαρακτήρας για 
να µπορέσει να ολοκληρώσει το quest 

Απαραίτητο*1 

Αντικείµενο 
(κατηγορίες 1, 2) 

Αντικείµενο µε το οποίο πρέπει να είναι εξοπλισµένος 
ο χαρακτήρας ώστε να µπορέσει να πραγµατοποιήσει 
το quest 

Μη απαραίτητο 

Upgrade 
(πραγµατοποιηµένο) 

Upgrade που πρέπει να έχει πραγµατοποιήσει ο 
χαρακτήρας 

Μη απαραίτητο 

Κλάση χαρακτήρα 

Soldier ή Scientist. Το συγκεκριµένο quest µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µόνο από µία από τις δύο διαθέσιµες 
κλάσεις χαρακτήρων του παιχνιδιού. 

Μη απαραίτητο 

Επίπεδο χαρακτήρα 
(level) 

Το χαµηλότερο επίπεδο που πρέπει να έχει φτάσει ο 
χαρακτήρας, ώστε να µπορέσει να πραγµατοποιήσει το 
quest. 

Απαραίτητο 

 

2.5.3. Αµοιβές quest (rewards) 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένας πίνακας µε τις δυνατές αµοιβές που µπορεί να 

δίνονται σε χαρακτήρα που ολοκληρώνει ένα quest. 

Αµοιβές Περιγραφή 

Πόντοι εµπειρίας 
(xp) 

Οι πόντοι εµπειρίας που κερδίζει ο χαρακτήρας µετά 
την πραγµατοποίηση του quest. Οι πόντοι εµπειρίας 
προκύπτουν άµεσα από τους πόντους stamina 
(stamina:xp = 1:1). 

Μη απαραίτητο 

Energy Cells 
(Χρηµατική µονάδα) 

Οι χρηµατικές µονάδες που κερδίζει ο χαρακτήρας 
µετά την ολοκλήρωση του quest. Προκύπτει από την 
αναλογία stamina:ec = 1:5. ∆ηλαδή, κάθε πόντος 
stamina που ξοδεύεται για την πραγµατοποίηση του 
quest, αµείβεται µε 5 χρηµατικές µονάδες.  

Μη απαραίτητο 

Αντικείµενο 

Ένα quest µπορεί ως αµοιβή να δίνει στον παίκτη ένα 
συγκεκριµένο αριθµό αντικειµένων (από 1 έως 5) ή 
απλά να δίνει τη δυνατότητα απόκτησης ενός 
αντικειµένου βάσει της σπανιότητας του.  

Πιο συγκεκριµένα, εάν στις αµοιβές ενός quest, 
υπάρχει η φράση “possible drop [εικόνα 
αντικειµένου]”, τότε υπάρχει η πιθανότητα ο χρήστης 
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να αποκτήσει το παραπάνω αντικείµενο, εάν 
πραγµατοποιήσει το συγκεκριµένο quest.   

Η πιθανότητα απόκτησης ενός αντικειµένου, είναι ίση 
µε τη σπανιότητά του, της οποίας το ακριβές νούµερο 
δεν είναι γνωστό στον παίκτη. 

Μη απαραίτητο 

 

*1 Απαραίτητο: Πρέπει να υπάρχει στην εγγραφή του quest, όταν αυτό εισάγεται 

στο σύστηµα. ∆ηλαδή, µπορεί να υπάρχει ένα quest µόνο µε απαίτηση stamina και 

επίπεδο χαρακτήρα. Ένα τέτοιο quest, βέβαια, δεν θα είχε κάποια χρησιµότητα για 

το παιχνίδι. 
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2.6. Το σύστηµα µάχης και η αρένα 

Στην τελευταία ενότητα αυτού του κεφαλαίου παρουσιάζεται και αναλύεται το 

σύστηµα µάχης µεταξύ παικτών (player vs player). Στον κόσµο του παιχνιδιού οι 

µάχες πραγµατοποιούνται µόνο µέσα στην αρένα. Έτσι, για να µπορέσει ένας 

παίκτης να µονοµαχήσει µε άλλους, θα πρέπει πρώτα να εισέλθει στην αρένα 

(λεπτοµέρειες στο 3ο κεφάλαιο). Ένας παίκτης που βρίσκεται στην αρένα δεν 

µπορεί να πραγµατοποιήσει quest εκτός και αν εξέλθει αυτής.  

 

2.6.1. Αρένα και πρόσκληση σε µονοµαχία 

Ένας παίκτης που βρίσκεται µέσα στην αρένα, έχει τη δυνατότητα να δει όσους 

παίκτες βρίσκονται στην αρένα εκείνη τη χρονική στιγµή. Αφού αποφασίσει µε 

ποιον παίκτη θέλει να µονοµαχήσει, πρέπει να στείλει µια πρόσκληση για 

µονοµαχία. Ταυτόχρονα, µπορεί να επιλέξει δύο από τα boost που έχει στην 

κατοχή του, για να τα χρησιµοποιήσει στη µονοµαχία, εάν αυτή πραγµατοποιηθεί. 

Για να πραγµατοποιηθεί η µάχη θα πρέπει ο παίκτης στον οποίο στάλθηκε η 

πρόσκληση για µονοµαχία (παίκτης Β) να αποδεχτεί την πρόσκληση του παίκτη Α. 

Πριν ο παίκτης Β αποδεχτεί την πρόσκληση για µονοµαχία, µπορεί να επιλέξει και 

αυτός 2 από τα boost που έχει στη κατοχή του, για να χρησιµοποιήσει στη µάχη. 

Αφού αποδεχτεί ο παίκτης Β την πρόσκληση για µονοµαχία (του παίκτη Α), 

πραγµατοποιείται η µάχη από το σύστηµα, και το αποτέλεσµά της επιστρέφεται 

στους παίκτες. Η µάχη εξελίσσεται σε γύρους (turns), µε έναν µόνο παίκτη να 

επιτίθεται σε κάθε γύρο και τον παίκτη Β να επιτίθεται πρώτος (στον πρώτο γύρο). 

Όταν οι πόντοι ζωής ή οι πόντοι stamina ενός παίκτη µηδενιστούν, τότε η µάχη 

τελειώνει, µε ηττηµένο τον παίκτη αυτό, και νικητή βέβαια, τον αντίπαλό του.  

 

2.6.2. Η διαδικασία της µονοµαχίας 

Στη συνέχεια περιγράφεται η πλήρης διαδικασία µια µονοµαχίας. Έστω δύο παίκτες 

Α και Β.  

� Ο παίκτης Α αναζητά µέσω της λίστας των παικτών που βρίσκονται µέσα 

στην αρένα κατάλληλο αντίπαλο, βάσει των συνοπτικών προφίλ των 

παικτών.  

� Ο παίκτης Α επιλέγει ως κατάλληλο αντίπαλο για µονοµαχία τον παίκτη Β 

και του στέλνει µια πρόσκληση για µάχη. Ο παίκτης Α έχει τη δυνατότητα, 

πριν στείλει την πρόσκληση, να επιλέξει δύο από τα boost του για χρήση 

στη µάχη. 
� Ο παίκτης Β λαµβάνει πρόσκληση σε µονοµαχία από τον παίκτη Α. Έχει τη 

δυνατότητα είτε να δεχτεί την πρόσκληση είτε να την απορρίψει.  
� Εάν ο παίκτης Β αποδεχτεί την πρόσκληση του παίκτη Α, έχει τη 

δυνατότητα να επιλέξει και αυτός 2 από τα boost του για να χρησιµοποιήσει 

στη µάχη.  
� Ο παίκτης Β αποδέχεται την πρόσκληση, η µάχη πραγµατοποιείται από το 

σύστηµα αυτόµατα, υπολογίζονται και δίνονται οι αµοιβές στους παίκτες.  
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2.6.3. Μηχανισµοί της µάχης (duel mechanics) 

Ο σηµαντικότερος µηχανισµός µιας µάχης, είναι η συνάρτηση υπολογισµού ζηµιών 

(damage formula). Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει πόση ζηµιά πραγµατοποιεί ο 

χαρακτήρας που επιτίθεται στο χαρακτήρα που αµύνεται. Η ζηµιά αυτή 

υπολογίζεται βάση των δευτερευόντων στατιστικών των δύο χαρακτήρων, µε τη 

χρήση των παρακάτω τύπων.  

atkr: ο χαρακτήρας που επιτίθεται 

defr: ο χαρακτήρας που αµύνεται 

 

atkr_dmg_deal  = ⌊0.8*atkr_attack + 0.2*atkr_attack_speed⌋ (1) 

defr_dmg_wstd = ⌊0.9*(0.8*defr_defense + 0.2*defr_evasion)⌋ (2) 

 

Η συνάρτηση (1) υπολογίζει τη ζηµιά που µπορεί να πραγµατοποιήσει ο 

χαρακτήρας που επιτίθεται, βάσει των στατιστικών του στοιχείων. 

Η συνάρτηση (2) υπολογίζει πόση ζηµιά µπορεί να δεχτεί ο χαρακτήρας που 

αµύνεται βάσει των στατιστικών του στοιχείων, τα οποία βέβαια διαµορφώνονται 

από τα εξοπλισµένα αντικείµενα, τα πραγµατοποιηµένα upgrades, το επίπεδο και 

φυσικά την κλάση στην οποία ανήκει.  

Η παρακάτω σχέση δείχνει πόση ζηµιά θα δεχτεί τελικά ο χαρακτήρας που 

αµύνεται. Το αποτέλεσµα της (3) µεταφράζεται σε αφαίρεση πόντων ζωής από τον 

αµυνόµενο, εκτός και αν το αποτέλεσµα είναι µικρότερο του µηδενός.  

 

dmg  = atkr_dmg_deal – defr_dmg_wstd  (3) 

 

Για παράδειγµα, έστω δύο παίκτες, ο Α και ο Β, µε τα παρακάτω στατιστικά 

στοιχεία. 

 Α Β 
attack 276 392 
attack speed 194 232 
defense 205 321 
evasion 186 273 
HP 211 325 

 

Έστω, επίσης, ότι ο χαρακτήρας Β επιτίθεται πρώτος. 

B_dmg_deal = ⌊0.8*392 + 0.2*232)⌋ = 360 

A_dmg_wstd = ⌊ 0.9*(0.8*205+ 0.2*186)⌋ =181 

Άρα σε αυτόν το γύρο, η ζηµιά που µπορεί να πραγµατοποιήσει ο Β στον Α είναι 

360-181 = 179. Έτσι ο Α, θα χάσει 179 πόντους ζωής και θα του µείνουν 32. 
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3.2. Γραφική διασύνδεση παίκτη 

 
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η γραφική διεπιφάνεια του παιχνιδιού, δηλαδή 

η διασύνδεση του παίκτη µε το σύστηµα του παιχνιδιού. Μέσω της γραφικής 

διεπιφάνειας παρέχονται από το σύστηµα οι κατάλληλες πληροφορίες στο χρήστη, 

σχετικά µε το χαρακτήρα του και την πρόοδό του στον εικονικό κόσµο. Έτσι, µέσω 

αυτής της γραφικής διεπιφάνειας µπορεί ο παίκτης να δει, για παράδειγµα, τα 

διαθέσιµα quest, τα διαθέσιµα αντικείµενα στα καταστήµατα της πόλης, τα 

στατιστικά του χαρακτήρα του και λοιπές πληροφορίες που θα αναλυθούν εκτενώς 

σε αυτή την ενότητα. 

Η γραφική διασύνδεση υλοποιείται µε HTML και CSS (Cascading Style Sheets). 

 

3.2.1. ∆ηµιουργία χαρακτήρα 

Οι παρακάτω τρεις οθόνες (Εικόνες 13, 14 και 15) παρουσιάζονται σε παίκτες που 

εισέρχονται για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Σε παίκτες, δηλαδή, που δεν έχουν 

δηµιουργήσει ακόµα χαρακτήρα. Ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα, ένας 

παίκτης επιλέγει το όνοµα µε το οποίο θα είναι γνωστός ο χαρακτήρας του στον 

εικονικό κόσµο καθώς και την κλάση στην οποία θα ανήκει (soldier ή scientist). 

 

Εικόνα 13: Εισαγωγή ονόματος χαρακτήρα 
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Εικόνα 14: Επιλογή κλάσης χαρακτήρα (Soldier ή Scientist) 

 

 

Εικόνα 15: Συνοπτική εισαγωγή στα βασικά στοιχεία του παιχνιδιού (υπό κατασκευή) 

 

Στην παραπάνω εικόνα (Εικόνα 15) θα εισαχθούν, στην ολοκληρωµένη έκδοση, 

εγγραφές, οι οποίες θα κατατοπίζουν το νέο παίκτη στο παιχνίδι. Θα του εξηγούν 

τα βασικά στοιχεία του παιχνιδιού (upgrades, quest, στατιστικά χαρακτήρα και 

παίκτη, αρένα) µε τρόπο παρόµοιο µε τις πρώτες δύο οθόνες (εικόνες 13 και 14). 

∆ηλαδή, µέσω κάποιου σεναρίου θα µυούνται οι παίκτες, µε φιλικό και ευχάριστο 

τρόπο, στα στοιχεία του παιχνιδιού. 
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3.2.2. Αρχική σελίδα (Homepage) 

Στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 16) παρουσιάζεται η αρχική οθόνη του παιχνιδιού, 

η σελίδα, δηλαδή, που βλέπουν οι παίκτες όταν εισέρχονται στο παιχνίδι. 

Ας αναλύσουµε τις πέντε βασικές περιοχές της κεντρικής σελίδας (κόκκινοι 

αριθµοί): 

1. Η περιοχή 1 βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας, και εµφανίζει τα τρία 

βασικά στοιχεία του χαρακτήρα: Όνοµα, επίπεδο και κλάση. 

 

2. Στη 2η περιοχή, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του χαρακτήρα 

του παίκτη, τα οποία είναι η επίθεση, η ταχύτητα επίθεσης, η άµυνα και η 

ταχύτητα αποφυγής. Επίσης βλέπουµε πως παρουσιάζονται γραφικά, µε 

µορφή µπαρών, οι πόντοι ζωής, οι πόντοι stamina και οι πόντοι εµπειρίας. 

Οι µπάρες αυτές έχουν µέγιστο τους µέγιστους πόντους (ζωής, stamina, 

xp) και όπως θα δούµε σε επόµενες εικόνες, εµφανίζουν µε πράσινο χρώµα 

τους τρέχοντες πόντους (στην εικόνα 8 οι πόντοι hp και stamina είναι στο 

µέγιστό τους, ενώ οι πόντοι xp είναι 0). Ακόµη, εµφανίζονται κάτω ακριβώς 

από την µπάρα xp οι χρηµατικές µονάδες που έχει στην κατοχή του ο 

χαρακτήρας (Energy cells). Τέλος, οι υπερ-σύνδεσµοι της περιοχής 2 

(Home | Profile | Quests | Arena | Map | Help) βοηθούν το χρήστη να 

περιηγηθεί στον κόσµο του παιχνιδιού.  

 

**Σηµείωση: Η εικόνα πάνω από τα βασικά στατιστικά, είναι η εικόνα που 

έχει ορίσει ο παίκτης, ως εικόνα προφίλ του στο Facebook. 

 

3. Στην περιοχή 3 παρουσιάζεται η πιο πρόσφατη εγγραφή νέων του 

παιχνιδιού στους παίκτες. Οι χρήστες, έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν 

παλαιότερες καταχωρήσεις νέων του παιχνιδιού, ακολουθώντας το 

σύνδεσµο στην κάτω δεξιά άκρη του παραθύρου “Game news” (σύνδεσµος 

µε τίτλο “Show all game news”) 

 

4. Περιοχή 4: παρόµοιας λογικής µε την περιοχή 3, µε τη µόνη διαφορά ότι 

παρουσιάζονται τα νέα του συγκεκριµένου χαρακτήρα. Τέτοια νέα µπορεί 

να έχουν σχέση µε κάποια µονοµαχία που πραγµατοποίησε ο χαρακτήρας 

πρόσφατα (πχ.: αποδοχή πρόσκλησης για µάχη) ή η επιτυχηµένη 

ολοκλήρωση ενός quest. Γενικά, τα νέα που εµφανίζονται σε αυτή την 

περιοχή είναι τα νέα που µπορεί ο παίκτης να δηµοσιεύσει στο προφίλ του 

στο Facebook (µέσω του wall). 

 

5. Σε αυτή τη περιοχή, εµφανίζονται τα στατιστικά του παίκτη. Αυτά είναι:  

� Quest που πραγµατοποίησε ο χαρακτήρας 

� Σύνολο µαχών στις οποίες πήρε µέρος 

� µονοµαχίες στις οποίες νίκησε  

� µονοµαχίες στις οποίες έχασε 

� σύνολο χαρακτήρων που σκότωσε σε µονοµαχία 

� φορές που ο χαρακτήρας σκοτώθηκε από άλλους σε µονοµαχίες 

(πόντοι ζωής = 0) 
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**Υπενθύµιση: ένας χαρακτήρας µπορεί να χάσει µια µονοµαχία εάν δεν έχει 

πόντους stamina για να πραγµατοποιήσει το γύρο του. Κάτι τέτοιο δε µετράει ως 

θάνατος του χαρακτήρα, οπότε τα στατιστικά Duels lost και Deaths µπορεί να είναι 

διαφορετικά. 

 

 

Εικόνα 16: Αρχική σελίδα 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

3.2.3. Προφίλ χαρακτήρα 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η σελίδα του προφίλ του χαρακτήρα, µέσω της οποίας 

πληροφορείται ο παίκτης για την πρόοδο του χαρακτήρα του στο παιχνίδι. Μέσω 

αυτής της σελίδας ο παίκτης µπορεί να δει τα στατιστικά του χαρακτήρα του 

(πρωτεύοντα και δευτερεύοντα) τα αντικείµενα µε τα οποία τον έχει εξοπλίσει, τα 

upgrades που έχει πραγµατοποιήσει, καθώς και το πώς αυτά επηρεάζουν τα 

στατιστικά του. Ακόµη µπορεί να πληροφορηθεί για τα αντικείµενα τα οποία έχει 

στην κατοχή του. Ο ρόλος της σελίδας ”προφίλ χαρακτήρα” ξεκαθαρίζεται στις 

επόµενες εικόνες. 

 

Εικόνα 17: Σελίδα προφίλ χαρακτήρα, καρτέλα “Inventory” 

Η σελίδα προφίλ του χαρακτήρα, αποτελείται από: 

το παράθυρο “Equipped items” στο οποίο εµφανίζονται τα αντικείµενα µε τα 

οποία είναι εξοπλισµένος ο χαρακτήρας, 

το παράθυρο “Performed upgrades” στο οποίο παρουσιάζονται τα upgrades τα 

οποία έχει πραγµατοποιήσει ο χαρακτήρας, 
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την καρτέλα “Inventory” στην οποία εµφανίζονται, ανά κατηγορία, τα αντικείµενα 

τα οποία έχει στην κατοχή του ο χαρακτήρας, και τέλος,  

την καρτέλα “Statistics”, (εικόνα 18) στην οποία παρουσιάζονται τα πρωτεύοντα 

και δευτερεύοντα στατιστικά του χαρακτήρα, όπως επίσης και η επιρροή των 

εξοπλισµένων αντικειµένων και των πραγµατοποιηθέντων upgrades στα στατιστικά 

αυτά. 

 

Εικόνα 18: Σελίδα προφίλ χαρακτήρα, καρτέλα "Statistics" 

Στην παραπάνω εικόνα (εικόνα 18) βλέπουµε τα στατιστικά του χαρακτήρα, καθώς 

και το πώς τα δύο εξοπλισµένα αντικείµενα και το ένα πραγµατοποιηθέν upgrade 

επηρεάζουν τα στατιστικά αυτά. Για παράδειγµα, η αρχική άµυνα του χαρακτήρα 

(defense) είναι 50, όµως επειδή έχει εξοπλιστεί µε τη συγκεκριµένη πανοπλία 

(equipped items) η άµυνά του γίνεται 55.  

Επίσης βλέπουµε τους τωρινούς / µέγιστους πόντους ζωής, stamina και εµπειρίας. 

Για παράδειγµα, για να φτάσει ο χαρακτήρας το επίπεδο 6 (level), πρέπει να 

συγκεντρώσει 186 πόντους εµπειρίας, µέσω quest και µονοµαχιών. 
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3.2.4. Quests 

Στη σελίδα των quest παρουσιάζεται µια λίστα από τα διαθέσιµα προς το 

χαρακτήρα quest. Τα διαθέσιµα quest είναι αυτά, των οποίων το απαιτούµενο 

επίπεδο χαρακτήρα (level) για την πραγµατοποίηση τους είναι ίσο ή χαµηλότερο 

του επιπέδου του χαρακτήρα που επισκέπτεται τη σελίδα αυτή.  

Ένας παίκτης πραγµατοποιεί ένα quest απλά πατώντας το κουµπί “Do quest” που 

υπάρχει σε κάθε quest. Μετά το πάτηµα του κουµπιού, το σύστηµα ελέγχει εάν ο 

χαρακτήρας τηρεί τις προϋποθέσεις για την πραγµατοποίηση του quest 

(requirements). Εάν οι προϋποθέσεις τηρούνται, τότε δίνονται στον παίκτη οι 

αµοιβές του εκάστοτε quest, εάν όχι, εµφανίζεται στον παίκτη µήνυµα σφάλµατος 

(εικόνα 20), το οποίο πληροφορεί τον για παίκτη το λόγο για τον οποίο δεν 

πραγµατοποιήθηκε το quest.  

 

Εικόνα 19: σελίδα των διαθέσιμων στον παίκτη quest 
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Εικόνα 20: σελίδα διαθέσιμων στον παίκτη quest, μήνυμα σφάλματος 

Στην παραπάνω εικόνα (εικόνα 20) βλέπουµε τι γίνεται εάν προσπαθήσουµε να 

κάνουµε το 2ο quest (“Hitman for the commission”) χωρίς να έχουµε εξοπλίσει το 

χαρακτήρα µας µε το απαραίτητο-για-το-quest αντικείµενο. 
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3.2.5. Χάρτης και καταστήµατα 

Μέσω του συνδέσµου “Map” ο παίκτης αποκτά πρόσβαση στα καταστήµατα του 

παιχνιδιού, όπου µπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει αντικείµενα, να 

πραγµατοποιήσει ή να αφαιρέσει upgrades και να θεραπεύσει το χαρακτήρα του 

µετά από µάχη. Τα καταστήµατα και ο ρόλος του κάθε καταστήµατος 

περιγράφονται στην ενότητα 2.2.2. 

 

 

Εικόνα 21: Ο χάρτης της πόλης 

Στην παραπάνω εικόνα (εικόνα 21) παρουσιάζεται ο χάρτης της πόλης, στον οποίο 

περιέχονται σύνδεσµοι προς όλα τα καταστήµατα της πόλης.  
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Εικόνα 22: weaponry, κατάστημα αγοράς/πώλησης όπλων 
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Εικόνα 23: Medic, καρτέλα heal 

 

 

Εικόνα 24: Laboratory, καρτέλα Perform (upgrade) 
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3.2.6. Αρένα 

Υπάρχουν δύο σύνδεσµοι πρόσβασης στην αρένα. Ο ένας βρίσκεται µαζί µε τους 

υπόλοιπους συνδέσµους στο πάνω δεξιά παράθυρο της διεπιφάνειας (περιληπτικά 

στατιστικά χαρακτήρα και σύνδεσµοι), ενώ ο άλλος στο χάρτη µε τα καταστήµατα 

της πόλης (επιλογή “E. Arena”). 

 

Εικόνα 25: είσοδος στην αρένα 

Μέσω του συνδέσµου “Enter the arena” (εικόνα 25), ο χρήστης µπορεί να εισέλθει 

στην αρένα και να µονοµαχήσει µε άλλους παίκτες. 

 

Μετά την είσοδο στην αρένα, ο παίκτης βλέπει της παρακάτω καρτέλες: 

� users: µέσω της καρτέλας “users”, ο παίκτης µπορεί να δει όλους τους 

παίκτες που βρίσκονται στην αρένα (εικόνα 26), να δει τα συνοπτικά 

προφίλ τους (εικόνα 27) και να τους προσκαλέσει σε µονοµαχία (εικόνα 28) 

 

� duels: Μέσω της καρτέλας duels ο παίκτης µπορεί να δει τις προσκλήσεις 

για µονοµαχία που έχει στείλει ή που του έχουν αποσταλεί, να δει το 

ιστορικό παλαιότερων µονοµαχιών ή να δει µονοµαχία σε εξέλιξη 

(µελλοντική δυνατότητα) (εικόνες 29-31). 

 

� exit: έξοδος από την αρένα 
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Εικόνα 26: Καρτέλα users, προβολή παικτών που βρίσκονται μέσα στην αρένα.  

 

 

Εικόνα 27: καρτέλα users, προβολή συνοπτικού προφίλ του παίκτη sh1nji 
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Εικόνα 28: αποστολή πρόσκλησης για μονομαχία στον παίκτη sh1nji 
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Εικόνα 29: καρτέλα duels 

 

 

Εικόνα 30: καρτέλα duels, αποδοχή πρόσκλησης σε μονομαχία 
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Εικόνα 31: καρτέλα duels, προβολή ιστορικού μάχης 
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4. Βιβλιογραφία 

 

Κεφαλαίου 1 

1. Ανατομία εφαρμογής Facebook 

http://wiki.developers.facebook.com/index.php/Anatomy_of_a_Facebook_App 

2. Διαδικασία δημιουργίας μιας εφαρμογής Facebook 

http://wiki.developers.facebook.com/index.php/Creating_a_Platform_Application 

3. Βασικά στοιχεία της πλατφόρμας εφαρμογών του Facebook 

http://wiki.developers.facebook.com/index.php/Platform_Core_Components 

4. Διαγράμματα εικόνων 5 και 6 (διαφορές μεταξύ καμβά iFrame και FBML) 

http://www.ccheever.com/blog/?p=10 
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