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Πρόλογοσ 

Σκοπόσ τθσ παροφςθσ πτυχιακισ εργαςίασ είναι θ ανάπτυξθ ενόσ παιχνιδιοφ τφπου “Space 

shoot ‘em up” για PDA χρθςιμοποιϊντασ παράλλθλα τα ςωςτά εργαλεία και τισ κατάλλθλεσ 

μεκόδουσ προγραμματιςμοφ ζτςι ϊςτε θ καταςκευι του να ςτθριχτεί ςε μια ευζλικτθ, με 

υψθλζσ δυνατότθτεσ παραμετροποίθςθσ, «μθχανισ» παιχνιδιοφ. Αποτζλεςμα μιασ τζτοιασ 

προςζγγιςθσ είναι θ γριγορθ και εφκολθ παραμετροποίθςθ του κϊδικα, ϊςτε διαφορετικζσ 

εκδόςεισ του παιχνιδιοφ να μποροφν να καταςκευαςτοφν εφκολα και γριγορα χωρίσ να 

χρειάηονται περαιτζρω αλλαγζσ ςτα βαςικά του κομμάτια. 

Αρχικά, ςτο πρϊτο κεφάλαιο κα γίνει μια ειςαγωγικι αναφορά ςτο περιβάλλον 

υλοποίθςθσ, ςτα εργαλεία που επιλζχκθκαν για τθν ανάπτυξθ και τθν υλοποίθςθ του όλου 

project, μια ειςαγωγι ςτο παιχνίδι και μερικζσ οδθγίεσ για το πωσ παίηεται. Στθ ςυνζχεια, 

ςτο δεφτερο κεφάλαιο κα αναλυκεί θ προγραμματιςτικι προςζγγιςθ και οι λεπτομζρειεσ 

καταςκευισ τθσ καρδιάσ τθσ εφαρμογισ, τθσ «μθχανισ» παιχνιδιοφ. Στο τελευταίο 

κεφάλαιο κα παρουςιαςτοφν ενδεικτικοί τρόποι με τουσ οποίουσ διαφορετικζσ εκδόςεισ 

του παιχνιδιοφ μποροφν να δθμιουργθκοφν με ευκολία από τον προγραμματιςτι, ακόμα 

και από τον χριςτθ. 
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1.Ειςαγωγι 

Η ανάπτυξθ του παιχνιδιοφ τφπου «Space shoot’ em up»  για PDA ζγινε ςε περιβάλλον VB 

.NET Compact Framework, χρθςιμοποιϊντασ το Visual Studio. Η επιλογι τθσ VB .NET ζγινε 

επειδι το παιχνίδι ζχει πολλά αντικειμενοςτραφι ςτοιχεία και θ ςυγκεκριμζνθ γλϊςςα 

εξυπθρετοφςε τθν ανάπτυξθ, αλλά και λόγω των εφχρθςτων API’s που διακζτει και 

ςυγκεκριμζνα του GDI+ το οποίο αςχολείται με τθν ςχεδίαςθ των γραφικϊν. 

1.1 Ειςαγωγι ςτα PDA 

Ζνα PDA (Personal Digital Assistant – Ρροςωπικόσ ψθφιακόσ βοθκόσ), γνωςτό και ωσ 

υπολογιςτισ χειρόσ ι παλάμθσ, είναι ζνασ μικροφ μεγζκουσ φορθτόσ υπολογιςτισ, με 

διαςτάςεισ που του επιτρζπουν να χωράει ςτθν τςζπθ ι τθν παλάμθ του χεριοφ. 

Αποτελείται από μια μικρι οκόνθ, ςυνικωσ αφισ και από μερικά πλικτρα ελζγχου ι 

πολλζσ φορζσ ακόμα και από ζνα πλιρεσ μίνι-πλθκτρολόγιο. Ζχουν δυνατότθτα ςφνδεςθσ 

ςτο internet, ενϊ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και ωσ κινθτά τθλζφωνα αλλά και ωσ 

φορθτζσ ςυςκευζσ αναπαραγωγισ ιχου. 

Ζνα δθμοφιλζσ λειτουργικό ςφςτθμα για PDA είναι τα Windows Mobile, ζνα λειτουργικό 

που αναπτφχκθκε από τθν Microsoft. Ρολλζσ εταιρείεσ καταςκευισ PDA χρθςιμοποιοφν 

λειτουργικό Windows Mobile όπωσ οι Τoshiba, Airis, Asus, Cyberbank, Dell, Fujitsu Siemens, 

HP, Motorola κ.α. Τα PDA αυτά που βαςίηονται ςτα Windows Mobile αναφζρονται και ωσ 

Pocket PC (PPC). Τα Windows Mobile δίνουν ςτον χριςτθ ενόσ PDA τθ δυνατότθτα χριςθσ 

τθσ ςυςκευισ του ςε ζνα εφχρθςτο γραφικό περιβάλλον, ςτο οποίο μπορεί να τρζξει 

εφαρμογζσ γραφείου, όπωσ λογιςτικά φφλλα, organizer και πολλά άλλα. Μια δθμοφιλισ 

κατθγορία εφαρμογϊν είναι και αυτι των θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν.  

Ζνα HP iPaq Pocket PC 
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1.2 VB.NET και .ΝΕΤ Compact Framework 

Η Visual Basic .NET (VB.NET) είναι μια αντικειμενοςτραφισ γλϊςςα προγραμματιςμοφ  θ 

οποία ουςιαςτικά αποτελεί τθν εξζλιξθ τθσ Visual Basic (VB) τθσ Microsoft. Η Visual Basic 

.NET ιταν θ πρϊτθ πλιρωσ αντικειμενοςτραφισ ζκδοςθ τθσ Visual Basic και υποςτθρίηει 

αντικειμενοςτραφι ςτοιχεία όπωσ κλθρονομικότθτα και πολυμορφιςμό. Υλοποιικθκε 

πάνω ςτο .NET Framework το οποίο αποτελείται από μια πλοφςια βιβλιοκικθ λειτουργιϊν 

που υλοποιοφν λειτουργίεσ διεπαφισ χριςτθ-υπολογιςτι, πρόςβαςθσ δεδομζνων, 

ςυνδεςιμότθτα με βάςεισ δεδομζνων, κρυπτογράφθςθσ, επικοινωνιϊν δικτφου, 

υποςτιριξθσ πολυμζςων κ.α. 

To .NET Compact Framework είναι μια ζκδοςθ του .NET Framework ειδικά ςχεδιαςμζνθ για 

ςυςτιματα με περιοριςμζνουσ πόρουσ, όπωσ τα PDA. Κάποιεσ λειτουργίεσ από το .NET 

Framework χρθςιμοποιοφνται και ςτο .NET Compact Framework, ενϊ υπάρχουν και κάποιεσ 

ειδικά τροποποιθμζνεσ ι ςχεδιαςμζνεσ για να απαιτοφν λιγότερουσ πόρουσ, ζτςι ϊςτε να 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε ςυςτιματα όπωσ PDAs. 

 

1.3 Microsoft Visual Studio 

Το Microsoft Visual Studio είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον ανάπτυξθσ λογιςμικοφ, 

καταςκευαςμζνο από τθν Microsoft. Χρθςιμοποιείται για τθν ανάπτυξθ διάφορων 

εφαρμογϊν για περιβάλλοντα Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET 

Framework, .NET Compact Framework και Microsoft Silverlight. Το Microsoft Visual Studio 

υποςτθρίηει πολλζσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ όπωσ C/C++, VB.NET και άλλεσ. Για τθν 

εκτζλεςθ τθσ PDA εφαρμογισ του παιχνιδιοφ τφπου «Space shoot 'em up» , 

χρθςιμοποιείται ζνασ emulator ο οποίοσ εξομοιϊνει πλιρωσ μια ςυςκευι Pocket PC με 

λειτουργικό Windows Mobile 5.0. Συγκεκριμζνα ο USA Windows Mobile 5.0 Pocket PC R2 

Emulator. 

USA Windows Mobile 5.0 Pocket PC R2 Emulator 
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1.4 GDI+ 

To Graphics Device Interface (GDI) είναι μια διαςφνδεςθ προγραμματιςμοφ εφαρμογϊν 

(Application Programming Interface – API) θ οποία υλοποιεί λειτουργίεσ ςχεδίαςθσ και 

ελζγχου γραφικϊν όπωσ γραμμζσ, καμπφλεσ, γραμματοςειρζσ, γραφικά κ.α. 

Το GDI+ είναι μια εξζλιξθ του GDI. Το GDI+ προςφζρει περιςςότερεσ λειτουργίεσ ςχεδίαςθσ 

ςε ςχζςθ με το GDI, αλλά και υποςτιριξθσ μεγαλφτερθσ γκάμασ γραφικϊν format, όπωσ 

JPEG και PNG. To GDI+ είναι μζροσ του .NET Framework αλλά και του .NET Compact 

Framework και είναι διακζςιμο ςτον προγραμματιςτι μζςα από το System.Drawing 

namespace. 

 

1.5 Παιχνίδι Space Shoot’em up – Οδθγίεσ χειριςμοφ 

Τα παιχνίδια τφπου Space Shoot’em up αφοροφν παιχνίδια ςτα οποία ο παίκτθσ χειρίηεται 

ζνα διαςτθμόπλοιο, το οποίο ςυνικωσ βρίςκεται ςε κάποιο άκρο τθσ οκόνθσ και 

αντιμετωπίηει εχκρικά διαςτθμόπλοια, εξωγιινουσ κλπ κακϊσ ταξιδεφει ςτο διάςτθμα. 

Είναι μια ιδιαίτερα δθμοφιλισ και διαχρονικι κατθγορία θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν.  

Το παιχνίδι που υλοποιικθκε ςτθρίηεται ςε αυτι τθν ςυνταγι. Ο παίκτθσ ελζγχει ζνα 

διαςτθμόπλοιο ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ, το οποίο μπορεί να κινιςει με τα αντίςτοιχα 

βελάκια του PDA ενϊ μπορεί να πυροβολιςει χρθςιμοποιϊντασ το μεςαίο πλικτρο 

επιλογισ. Το παιχνίδι χωρίηεται ςε διάφορεσ πίςτεσ, κάκε μια με διαφορετικό επίπεδο 

δυςκολίασ και εχκροφσ. Στόχοσ είναι να βγάλει εισ πζρασ όλεσ τισ πίςτεσ χωρίσ να 

καταςτραφεί το διαςτθμόπλοιό του. 
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2. Προγραμματιςμόσ του παιχνιδιοφ 

Σε αυτό το κεφάλαιο κα εξθγθκοφν ενδεικτικά κομμάτια του κϊδικα, ο ρόλοσ των 

μεταβλθτϊν και ο τρόποσ που επιδροφν οι διάφορεσ λειτουργίεσ ςτον αλγόρικμο που 

υλοποιεί το παιχνίδι. Ρλιρεσ αντίγραφο του κϊδικα είναι διακζςιμο ςτο ςυνοδευτικό CD. 

 

2.1 Περιγραφι τθσ προγραμματιςτικισ προςζγγιςθσ 

Ο τρόποσ ςκζψθσ, ςχεδίαςθσ και υλοποίθςθσ του κϊδικα βαςίςτθκε και εκμεταλλεφτθκε ςε 

πολφ μεγάλο βακμό τθν κλθρονομικότθτα. Τα κυρίωσ αντικείμενα από τα οποία 

αποτελείται το παιχνίδι, όπωσ το διαςτθμόπλοιο του παίκτθ, οι διάφοροι εχκροί, τα bonus 

αντικείμενα, τα laser μζχρι και τα background αςτζρια, ζχουν αρκετζσ ομοιότθτεσ ςτθ 

ςυμπεριφορά τουσ. Από παρόμοια χαρακτθριςτικά, όπωσ θ κζςθ τουσ X,Y ςτθν οκόνθ, 

μζχρι ςε κοινζσ ιδιότθτεσ, όπωσ θ ςχεδίαςι τουσ ςτθν οκόνθ ι ο ζλεγχοσ ςυγκροφςεων.  

Ζτςι κρίκθκε αναγκαία θ ομαδοποίθςι τουσ και πιο ςυγκεκριμζνα θ δθμιουργία βαςικϊν 

κλάςεων ςτισ οποίεσ κα υπάρχουν όλα αυτά τα κοινά χαρακτθριςτικά και λειτουργίεσ. 

 

 

2.2 Η GameObject και θ GameObjectAnimated 

Οι “μθτρικζσ” κλάςεισ όλων των αντικειμζνων του παιχνιδιοφ. Η GameObject και θ 

GameObjectAnimated είναι MustInherit κλάςεισ, δθλαδι δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 

αυτζσ κακεαυτζσ για τθν δθμιουργία ενόσ αντικειμζνου. Με άλλα λόγια ζνα αντικείμενο δεν 
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μπορεί να είναι απλά τφπου GameObject ι GameObjectAnimated, αλλά κα πρζπει για τον 

τφπο του να χρθςιμοποιθκεί μια άλλθ κλάςθ θ οποία κα κλθρονομεί τα χαρακτθριςτικά και 

τισ λειτουργίεσ τθσ από τθν GameObject ι τθν GameObjectAnimated. Ράνω ςτθν 

GameObject και ςτθν GameObjectAnimated ςτθρίηονται όλεσ οι κλάςεισ που αφοροφν τα 

κυρίωσ αντικείμενα του παιχνιδιοφ και πιο ςυγκεκριμζνα οι κλάςεισ: 

GameObject: 

 StarObject 

 PlayerMissile 

 EnemyMissile 

GameObjectAnimated: 

 PlayerObject 

 EnemyObject 

 MeteoriteObject 

 BonusObject 

 

 

2.2.1 Περιγραφι τθσ GameObject 

Εξετάηοντασ τθν GameObject μποροφμε να καταλάβουμε εφκολα τθν δομι των  

αντικειμζνων του παιχνιδιοφ. Οι μεταβλθτζσ που χρθςιμοποιοφνται αφοροφν βαςικά 

χαρακτθριςτικά και λειτουργίεσ που μπορεί να ζχει ζνα αντικείμενο του παιχνιδιοφ. 

ObjImage 

Η εικόνα που χρθςιμοποιεί το αντικείμενο. 
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MinX, MaxX, ObjX, ObjStepX 

Βαςικά χαρακτθριςτικά που αφοροφν τθν κζςθ και κίνθςθ του αντικειμζνου ςτον X άξονα. 

Η MinX είναι θ μικρότερθ δυνατι κζςθ ςτθν οποία μπορεί να βρεκεί ζνα αντικείμενο ςτον 

άξονα X ενϊ θ MaxX είναι αντιςτοίχωσ θ μζγιςτθ. Η ObjX είναι μια βαςικι μεταβλθτι θ 

οποία αναφζρεται ςτθν τρζχουςα κζςθ του αντικειμζνου ςτον άξονα X. Η ObjStepX 

αναφζρεται ςτο πόςα pixel μετατοπίηεται κάκε φορά το αντικείμενο ςτον άξονα X κατά τθν 

κίνθςθ του ςε αυτόν, είναι ουςιαςτικά θ οριηόντια ταχφτθτα του αντικειμζνου. 

MinY, MaxY, ObjY, ObjStepY 

Ραρομοίωσ με τα αντίςτοιχα X, μόνο που αφοροφν τον άξονα Υ. 

ObjWidth, ObjHeight 

Οι μεταβλθτζσ αναφζρονται ςτο πλάτοσ και ςτο φψοσ του αντικειμζνου. 

IsAlive 

Ζνα Boolean που αναφζρεται ςτο αν το αντικείμενο είναι “ενεργό” θ όχι. 

ObjSpeed, ObjMinSpeed, ObjMaxSpeed 

H ObjSpeed αναφζρεται ςτθν ταχφτθτα του αντικειμζνου και παίρνει τιμζσ από 

ObjMinSpeed ζωσ ObjMaxSpeed. 

dstRect 

H dstRect χρθςιμοποιείται από τθν ρουτίνα ςχεδίαςθσ του αντικειμζνου ςτθν οκόνθ. 

TransparencyAttr 

Η TransparencyAttr χρθςιμοποιείται από τθν ρουτίνα ςχεδίαςθσ του αντικειμζνου ςτθν 

οκόνθ. 

Constructor τθσ GameObject 

Ο Constructor παίρνει ωσ ορίςματα τισ προαναφερκείςεσ μεταβλθτζσ, ενϊ αξίηει να 

ςθμειωκεί ότι ςτισ αρχικοποιιςεισ δίνει ςτθν ObjSpeed μια τυχαία τιμι ςτο δοςμζνο εφροσ 

ObjMinSpeed, ObjMaxSpeed χρθςιμοποιϊντασ τθν ObjRandomizer, ενϊ επίςθσ δίνει τθν 

τιμι False ςτθν Boolean IsAlive. 

 

2.2.2 Λειτουργίεσ τθσ κλάςθσ GameObject 

PositionUpdate 
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Η PositionUpdate, όπωσ μαρτυράει θ ονομαςία τθσ, αςχολείται με τθν ανανζωςθ τθσ κζςθσ 

του αντικειμζνου. Είναι MustOverride, που ςθμαίνει ότι θ κλάςθ θ οποία κα κλθρονομιςει 

τα χαρακτθριςτικά τθσ GameObject κα πρζπει να υλοποιιςει τθν PositionUpdate. Κακϊσ 

κάκε αντικείμενο του παιχνιδιοφ ζχει του δικοφσ του κανόνεσ κίνθςθσ, θ PositionUpdate για 

κάκε αντικείμενο πρζπει να είναι ξεχωριςτι, υλοποιϊντασ τουσ εκάςτοτε κανόνεσ κίνθςθσ 

για τθν επίτευξθ του επικυμθτοφ αποτελζςματοσ. Για παράδειγμα, ζνα Laser κινείται μόνο 

ςτον άξονα Y, ενϊ ζνα διαςτθμόπλοιο και ςτουσ δφο άξονεσ, ζνα εχκρικό διαςτθμόπλοιο 

ζχει το δικό του μοντζλο κίνθςθσ, ενϊ το διαςτθμόπλοιο του παίκτθ εξαρτάται από τισ 

εντολζσ που δίνει ο χριςτθσ από το πλθκτρολόγιο. Μπορεί όλα τα αντικείμενα να κινοφνται 

διαφορετικά, όλα όμωσ κινοφνται. Για αυτό τον λόγο όλα υλοποιοφν το κάκε ζνα ξεχωριςτά 

τθν PositionUpdate. 

BoundCheck 

Η BoundCheck αςχολείται με το αν το αντικείμενο κινείται μζςα ςτα επιτρεπτά όρια. Η 

GameObject υλοποιεί ζνα βαςικό αλγόρικμο ελζγχου χρθςιμοποιϊντασ τα βαςικά ςτοιχεία 

που ζχει ςτθν διάκεςι τθσ, τα MinX, MaxX και MinY, MaxY. Με λίγα λόγια περιορίηει το 

αντικείμενο μζςα ςτον διακζςιμο χϊρο κίνθςισ του. Είναι Overridable, που ςθμαίνει ότι 

μια κλάςθ μπορεί να αν κζλει να υλοποιιςει με δικοφσ τθσ πικανόν πιο πολφπλοκουσ 

κανόνεσ μια τζτοια λειτουργία.  

 If ObjX >= MaxX Then ObjX = MaxX 

If ObjY >= MaxY Then ObjY = MaxY 

If ObjX <= MinX Then ObjX = MinX 

If ObjY <= MinY Then ObjY = MinY 

 

DrawObject 

Η DrawObject αςχολείται με τθν ςχεδίαςθ του αντικειμζνου ςτθν οκόνθ. Ριο ςωςτά με τθν 

ςχεδίαςθ του αντικειμζνου ςτο bitmap shared αντικείμενο bmpDoubleBuffer. 

Ριο αναλυτικά: 

Public Overridable Sub DrawObject() 

 Dim g As Graphics = Graphics.FromImage(bmpDoubleBuffer) 

 dstRect = New Rectangle(ObjX, ObjY, ObjImage.Width, 

ObjImage.Height) 

 TransparencyAttr.SetColorKey(Color.Red, Color.Red) 

 g.DrawImage(ObjImage, dstRect, 0, 0, ObjImage.Width, 

ObjImage.Height, GraphicsUnit.Pixel, TransparencyAttr) 

End Sub 

 

Εδϊ χρθςιμοποιοφνται οι λειτουργίεσ του GDI+. Η g είναι τφπου Graphics και ωσ όριςμα 

δίνουμε το κυρίωσ bitmap αντικείμενο bmpDoubleBuffer. Το dstRect είναι ζνα αντικείμενο 
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τφπου Rectangle και ωσ όριςμα του δίνουμε τθν κζςθ του αντικειμζνου και τισ διαςτάςεισ 

του. Το ορκογϊνιο δθλαδι που καταλαμβάνει πάνω ςτθν οκόνθ.  Η TransparencyAttr που 

είναι τφπου ImageAttributes, ρυκμίηεται ζτςι ϊςτε το χρϊμα που να μασ δίνει διαφάνεια να 

είναι το κόκκινο. Στθν ςυνζχεια με g.DrawImage γράφουμε πάνω ςτθν g τθν εικόνα του 

αντικείμενοφ μασ (ObjImage), ςτθν ςυγκεκριμζνθ κζςθ και χϊρο που πρζπει να ζχει το 

αντικείμενο (το οποίο ζχει οριςτεί από το dstRect), τθν ςχετικι περιοχι του αντικειμζνου 

που κζλουμε να ςχεδιαςτεί (ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ όλο το αντικείμενο, δθλαδι ςε XY 

από 0, 0 του αντικειμζνου μζχρι το ObjImage.Width, ObjImage.Height), το measurement 

unit που είναι pixels και τζλοσ με το όριςμα TransparencyAttr επιτυγχάνουμε τθν 

“διαφάνεια” του αντικειμζνου που ζχει οριςτεί το χρϊμα κόκκινο. 

 

2.2.3 Περιγραφι τθσ GameObjectAnimated 

Η GameObjectAnimated ζχει κοινά χαρακτθριςτικά με τθν GameObject με τθν διαφορά ότι 

απευκφνεται ςε ςτοιχεία του παιχνιδιοφ τα οποία απαιτοφν κάποιο animation. Για 

παράδειγμα, το διαςτθμόπλοιο του παίκτθ δεν αποτελείται από μια μόνο εικόνα, όπωσ το 

laser του, αλλά ζχει διάφορεσ εικόνεσ (frames) που δθμιουργοφν τθν αίςκθςθ τθσ 

κινοφμενθσ εικόνασ και επιπλζον ζχει και διάφορεσ καταςτάςεισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ζχει 

διαφορετικι εικόνα όταν το διαςτθμόπλοιο ζρχεται ςε ςφγκρουςθ με ζναν εχκρό, αλλά και 

διαφορετικι εικόνα όταν αυτό εκριγνυται ι πακαίνει ηθμιά. 

Για αυτό τον λόγο υπάρχουν κάποιεσ προςκικεσ ςε ςχζςθ με τθν GameObject, όπωσ: 

ObjImageArray 

Η ObjImageArray ζρχεται αντιςτοίχωσ ςτθν κζςθ τθσ ObjImage τθσ GameObject. Η 

ObjImageArray δζχεται ζναν πίνακα αντικειμζνων bitmap , ςτον οποίο τα ςτοιχεία 0 ζωσ 3 

αναπαριςτοφν τα frames τθσ κανονικισ κατάςταςθσ του αντικειμζνου, τα frames 4 ζωσ 7 

τθν κατάςταςθ ζκρθξθσ του αντικειμζνου και τα frames 8 ζωσ 11 τθν κατάςταςθ ηθμιάσ του 

αντικειμζνου. 

 

Frames για τισ καταςτάςεισ animation «Normal» και «Explosion» του εχθρικοφ UFO. 

ObjAnimation 

Η ObjAnimation είναι τφπου Animation Status και χρθςιμοποιείται για να δείχνει ςε τι 

κατάςταςθ βρίςκεται το αντικείμενο. 

Το enum AnimationStatus ζχει τισ τιμζσ Normal, Explosion, Damage ωσ εξισ: 

Enum AnimationStatus As Integer 
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 Normal = 0 

 Explosion = 1 

 Damage = 2 

End Enum 

AnimationCounterNormal, AnimationCounterExplosion, AnimationCounterDamaged 

Αυτζσ οι μεταβλθτζσ χρθςιμοποιοφνται ωσ μετρθτζσ για τθν εμφάνιςθ του επόμενου frame 

ςε κάκε κατάςταςθ ςτον ςωςτό χρόνο. 

 

2.2.4 Λειτουργίεσ τθσ κλάςθσ GameObjectAnimated 

DrawObject 

Η DrawObject τθσ GameObjectAnimated δουλεφει όπωσ και θ αντίςτοιχθ τθσ GameObject 

με τθν διαφορά ότι προθγείται ζνα κομμάτι κϊδικα το οποίο κάκε φορά αναλαμβάνει να 

δϊςει τθν ςωςτι τιμι ςτθν μεταβλθτι DisplayFrameNumber θ οποία δείχνει ποιο frame 

από τον πίνακα ObjImageArray πρζπει να χρθςιμοποιθκεί. Ανάλογα με τθν κατάςταςθ του 

ObjAnimation του αντικειμζνου εκτελείται και το αντίςτοιχο κομμάτι κϊδικα.  

Ριο αναλυτικά: 

Κανονικι κατάςταςθ 

If ObjAnimation = AnimationStatus.Normal Then 

                DisplayFrameNumber = AnimationCounterNormal / GameFPS 

                AnimationCounterNormal += 4 

                If AnimationCounterNormal > (GameFPS * 3) Then 

AnimationCounterNormal = 0 

End If 

Εδϊ το DisplayFrameNumber κα πάρει τιμζσ από 0 ζωσ 3. Στον αντίςτοιχο μετρθτι 

προςτίκενται +4 κάκε φορά. Αφοφ όπωσ ζχει ιδθ εξθγθκεί θ ςτακερά GameFPS κακορίηει 

πόςεσ φορζσ το δευτερόλεπτο ο κϊδικασ κα φτάνει ςε αυτό το ςθμείο, βλζπουμε για 

παράδειγμα: 

Εάν ζχουμε GameFPS = 24 τότε ο κϊδικασ κα εκτελεςτεί 24 φορζσ το δευτερόλεπτο. 

Αυξάνοντασ το μετρθτι κατά 4 κάκε φορά αυτό ςθμαίνει ότι κάνοντασ 

DisplayFrameNumber = AnimationCounterNormal / GameFPS θ DisplayFrameNumber κα 

αυξάνεται κατά 1 κάκε 4 frames, δθλαδι κάκε 0,16 sec. (1 sec / 24) * 4 = 0,16 sec 

Αν αυξάναμε όχι κατά +4 αλλά κατά +8 τον μετρθτι AnimationCounterNormal τότε το 

animation κα ιταν πιο αργό, με διαφορετικό frame κάκε 0,33 sec. Ριο αργό animation 
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χρθςιμοποιείται ςτισ καταςτάςεισ Explosion και Damage για καλφτερο “ορατό” 

αποτζλεςμα. Η if AnimationCounterNormal > (GameFPS * 3) μθδενίηει τον μετρθτι κακϊσ 

τα frames τθσ κάκε κατάςταςθσ είναι 4 (0,1,2,3 = Normal) 

Κατάςταςθ ζκρθξθσ (κανάτου του αντικειμζνου) 

If ObjAnimation = AnimationStatus.Explosion Then 

                DisplayFrameNumber = (AnimationCounterExplosion / 

GameFPS) + 4 

                AnimationCounterExplosion += 12 

                If AnimationCounterExplosion > (GameFPS * 3) Then 

                    AnimationCounterExplosion = 0 

                    ObjAnimation = AnimationStatus.Normal 

                    IsAlive = False 

                End If 

End If 

Ραρομοίωσ και ςτθν κατάςταςθ Explosion πετυχαίνουμε τθν ακολουκία τιμϊν από 4 ζωσ 7 

για τθν DisplayFrameNumber, με βαςικι λειτουργία τθν “απενεργοποίθςθ” (IsAlive=False) 

του αντικειμζνου όταν το animation τθσ ζκρθξθσ τελειϊςει. 

 

Κατάςταςθ ηθμιάσ (τραυματιςμοφ του αντικειμζνου) 

If ObjAnimation = AnimationStatus.Damage Then 

                DisplayFrameNumber = (AnimationCounterDamaged / 

GameFPS) + 8 

                AnimationCounterDamaged += 12 

                If AnimationCounterDamaged > (GameFPS * 3) Then 

                    AnimationCounterDamaged = 0 

                    ObjAnimation = AnimationStatus.Normal 

                End If 

End If 

Στθν κατάςταςθ Damage επίςθσ ορίηεται θ κατάςταςθ του αντικειμζνου πάλι ςε Normal 

όταν τελειϊςει το Damage animation. Οι τιμζσ του DisplayFrameNumber που προκφπτουν 

είναι από 8 ζωσ 11. 



16 

 

 

Στο τζλοσ θ DrawImage δουλεφει όπωσ και ςτθν GameObject, χρθςιμοποιϊντασ το ςωςτό 

frame από τον πίνακα ObjImageArray(DisplayFrameNumber) 

Dim g As Graphics = Graphics.FromImage(bmpDoubleBuffer) 

 dstRect = New Rectangle(ObjX, ObjY, ObjImageArray(0).Width, 

ObjImageArray(0).Height) 

 TransparencyAttr.SetColorKey(Color.Red, Color.Red) 

 g.DrawImage(ObjImageArray(DisplayFrameNumber), dstRect, 0, 0, 

ObjImageArray(0).Width, ObjImageArray(0).Height, GraphicsUnit.Pixel, 

TransparencyAttr) 

 

2.3 Βοθκθτικζσ λειτουργίεσ 

Κϊδικεσ οι οποίοι ιταν αναγκαίοι ςε διάφορα ςθμεία του project υλοποιοφνται με 

βοθκθτικζσ ςυναρτιςεισ. 

ShowGFXCentered 

Ραίρνει ωσ όριςμα ζνα αντικείμενο τφπου bitmap και το γράφει ςτο bmpDoubleBuffer 

κεντραριςμζνο. Χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςτα Splash screens ςτθν αρχι κάκε πίςτασ. Η 

κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ πρζπει να ακολουκείται και από ζνα Invalidate τθσ φόρμασ ζτςι 

ϊςτε το αποτζλεςμα να είναι ορατό. 

ShowGFXAtXY 

Ραρομοίωσ με τθν ShowGFXCentered μόνο που εδϊ παίρνει και ωσ όριςμα ςυγκεκριμζνεσ 

ςυντεταγμζνεσ όπου κα εμφανιςτεί το bitmap. Χρθςιμοποιείται για τθν ςχεδίαςθ του status  

bar του παίκτθ που βρίςκεται ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ με τθν ενζργεια και τθν πρόοδο 

τθσ πίςτασ. 

FreezeGameForXSeconds 

Ραγϊνει το παιχνίδι για τον αρικμό δευτερολζπτων που κα δοκοφν, απενεργοποιϊντασ και 

ενεργοποιϊντασ ξανά τον Timer1 που είναι υπεφκυνοσ για τθν ροι του παιχνιδιοφ. 

Χρθςιμοποιεί το αντικείμενο timer2 για να μετράει τθν διάρκεια τθσ παφςθσ. 

BitmapStreamLoader 

Φορτϊνει από τα resources του project τισ bmp εικόνεσ ςε bitmap αντικείμενα. Ρροςοχι: 

Χρθςιμοποιεί τθν ςτακερά ProjectName θ οποία πρζπει να ζχει ωσ τιμι το όνομα του 

project. 

Ριο αναλυτικά: 
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Public Function BitmapStreamLoader(ByVal StreamName As String) As 

Bitmap 

         Dim TempStream As System.IO.Stream = 

Me.GetType().Assembly.GetManifestResourceStream((Trim(ProjectName) + 

"." + StreamName)) 

        Return New Bitmap(TempStream) 

End Function 

Το όριςμα που δζχεται είναι ζνα string, το οποίο είναι το όνομα του bmp που βρίςκεται ςτα 

resources. Χρθςιμοποιϊντασ το αντικείμενο TempStream τφπου Stream φορτϊνουμε το 

bmp ςε αυτό και το χρθςιμοποιοφμε για να καταςκευάςουμε ζνα νζο bitmap το οποία κα 

περιζχει το bmp. 

Ρροςοχι ςτα bitmaps που ειςάγονται ςτα resources, κακϊσ το Build Action τουσ κα πρζπει 

να είναι Embedded Resource. 

 

ObjRandomizer 

Ραίρνει ωσ ορίςματα δφο ακζραιεσ τιμζσ, και επιςτρζφει μια τυχαία τιμι μζςα ςτο εφροσ 

αυτϊν των τιμϊν. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ μεταβλθτι r τφπου random δθμιουργείται ζξω από τθν 

ςυνάρτθςθ για να ζχουμε καλφτερα αποτελζςματα, κάνοντασ μια φορά “εκκίνθςθ” ςτθν 

γεννιτρια ψευδό-τυχαίων αρικμϊν. Για αυτό το λόγο θ εντολι  

Dim r As Random = New Random() 

Βρίςκεται ςτθν αρχι του κϊδικα τθσ Form1 και όχι μζςα ςτθν ObjRandomizer 

 

2.4 Περιγραφι μεταβλθτών και ςτακερών 

 

2.4.1 Γενικζσ μεταβλθτζσ και ςτακερζσ 

 

Διάφορεσ ςτακερζσ του παιχνιδιοφ 

CUSTOM_LEVEL_MODE 

Αν είναι true εμφανίηεται το Panel δθμιουργίασ custom πίςτασ, αν είναι false το παιχνίδι 

τρζχει αμζςωσ με τισ προκαταςκευαςμζνεσ πίςτεσ. 
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MAXIMUMENEMYPERTYPE 

Κακορίηει το μζγιςτο δυνατό αρικμό ταυτόχρονων αντιπάλων ανά τφπο που μπορεί να 

δθλωκεί ςε μια πίςτα. Ουςιαςτικά χρθςιμοποιείται για τθ δζςμευςθ μνιμθσ για τουσ 

πίνακεσ αντικειμζνων τφπου EnemyObject. 

MAXIMUMLASERPERTYPE 

Κακορίηει το μζγιςτο δυνατό αρικμό ταυτόχρονων laser ανά αντίπαλο που μπορεί να 

δθλωκεί ςε μια πίςτα. Ουςιαςτικά χρθςιμοποιείται για τθ δζςμευςθ μνιμθσ για τουσ 

πίνακεσ αντικειμζνων τφπου EnemyMissile 

NumberOfLevelsCONST 

Στακερά που δείχνει τον αρικμό τον ιδθ προγραμματιςμζνων πιςτϊν. 

ProjectName 

Το όνομα του project. Ρροςοχι ςτθν τιμι τθσ θ οποία πρζπει να είναι ςωςτι. 

Χρθςιμοποιείται από τθν bitmapStreamLoader. 

GameFPS 

Κακορίηει πόςεσ φορζσ το δευτερόλεπτο κα “ανανεϊνεται” το παιχνίδι. Ο ενδεικτικόσ 

αρικμόσ των 24 frames per second είναι κοινϊσ αποδεκτόσ για παιχνίδια τζτοιου τφπου 

κακϊσ ζχουμε ωραίο αποτζλεςμα χωρίσ κατάχρθςθ πόρων. (Μοντζρνα παιχνίδια ςε 

desktop ςυςτιματα φτάνουν και > 60 fps). Μποροφμε να αυξιςουμε περιςςότερο τθν τιμι 

αλλά ανάλογα με το ςφςτθμα ίςωσ το παιχνίδι να “κολλάει” ενϊ ταυτόχρονα το καλφτερο 

αποτζλεςμα δεν είναι ιδιαίτερα εμφανζσ ςτο ανκρϊπινο μάτι. Οπότε 24 είναι μια αρκετά 

καλι επιλογι. 

PlayerMaxHealth 

Η μζγιςτθ υγεία του παίκτθ. 

PlayerLasernum 

Τα laser που μπορεί να ζχει πυροβολιςει ο παίκτθσ ταυτόχρονα ςτθν οκόνθ. 

EnergyBonus 

Ρόςο κζρδοσ ςτθν υγεία του παίκτθ ζχει το bonus. 

EnergyPossibility 

Ρόςο πικανό όταν ςκοτϊνεται ζνασ αντίπαλοσ να εμφανιςτεί το bonus. Μικρι τιμι, μικρι 

πικανότθτα. Μια καλι τιμι είναι 5. 

StarsNum 
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Αρικμόσ των μεγάλων αςτεριϊν του background 

MinStarSpeed 

Ελάχιςτθ ταχφτθτα των μεγάλων αςτεριϊν του background 

MaxStarSpeed 

Μζγιςτθ ταχφτθτα των μεγάλων αςτεριϊν του background 

SmallStarsNum 

Αρικμόσ των μικρϊν αςτεριϊν του background 

MinSmallStarSpeed 

Ελάχιςτθ ταχφτθτα των μικρϊν αςτεριϊν του background 

MaxSmallStarSpeed 

Μζγιςτθ ταχφτθτα των μικρϊν αςτεριϊν του background 

GameCompleted 

Boolean που δείχνει εάν ο παίκτθσ ζχει ολοκλθρϊςει το παιχνίδι νικϊντασ ςτθν τελευταία 

πίςτα 

GameOver 

Boolean που δείχνει εάν ο παίκτθσ ζχει χάςει. 

bmpDoubleBuffer 

Το αντικείμενο τφπου bitmap πάνω ςτο οποίο γίνεται θ ςχεδίαςθ όλων των αντικειμζνων 

του παιχνιδιοφ. 

r 

Τφπου random, χρθςιμοποιείται από τθν ObjRandomizer. 

 

Διάφορα γραφικά 

Τα παρακάτω γραφικά φορτϊνονται με τθν βοικεια τθσ λειτουργίασ bitmapStreamLoader: 

 

CurrentBackground 

Αντικείμενο τφπου bitmap το οποίο ζχει το τρζχον background. 
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GameOverBMP 

Η εικόνα που φαίνεται όταν ο παίκτθσ χάςει. 

GameCompletedBMP 

Η εικόνα που φαίνεται όταν ο παίκτθσ νικιςει το παιχνίδι. 

MissionAccomplishedBMP 

Η εικόνα που φαίνεται όταν ο παίκτθσ νικιςει μια πίςτα. 

StarBMP 

Η εικόνα των μεγάλων αςτεριϊν του background. 

SmallStarBMP 

Η εικόνα των μικρϊν αςτεριϊν του background. 

PlayerLaserBMP 

Η εικόνα του laser του παίκτθ. 

MissionTextBMP, EnergyTextBMP, GreenBar, BlueBar, GreyBar, RedBar 

Γραφικά τθσ μπάρασ κατάςταςθσ του παίκτθ. 

 

Μεταβλθτζσ των διάφορων αντικειμζνων και των πιςτών 

Player 

Το διαςτθμόπλοιο του παίκτθ. 

PlayerLaserShots(PlayerLaserNum) 

Ζνασ πίνακασ αντικειμζνων τφπου PlayerMissile. Τα laser του παίκτθ.  

Energy 

Το bonus ενζργειασ. 

BackStars(StarsNum), BackSmallStars(SmallStarsNum) 

Ρίνακεσ αντικειμζνων τφπου StarObject, είναι τα μεγάλα και μικρά αςτζρια του 

background. 

GameLevels(NumberOfLevels) 
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Ρίνακασ αντικειμζνων τφπου GameLevel. Είναι οι διάφορεσ πίςτεσ του παιχνιδιοφ. Οι κζςεισ 

που δεςμεφονται ορίηονται από τθν ςτακερά NumberOfLevels. 

Ζλεγχοσ πλθκτρολόγιου: 

KeyFlag 

Η KeyFlag χρθςιμοποιείται ςτθν ρουτίνα που ελζγχει τα κουμπιά που πατιοφνται ςτο 

πλθκτρολόγιο και ςτθν κίνθςθ του διαςτθμόπλοιου του παίκτθ. Οι τιμζσ που 

χρθςιμοποιοφνται είναι του enum Directions. 

Enum Directions 

Το enum Directions ζχει τισ εξισ διακζςιμεσ τιμζσ: 

NullDirection = 0 

GoUp = 1 

GoDown = 2 

GoLeft = 3 

GoRight = 4 

Fire = 5 

NullDirection_FireException = 6 

RESERVED_FUTURE_USE = 7 

GoUpStop = 8 

GoDownStop = 9 

GoLeftStop = 10 

GoRightStop = 11 

FireStop = 12 

Οι τιμζσ 1 εϊσ 5 χρθςιμοποιοφνται όταν πατιζται κάποιο πλικτρο (KeyDown), οι 8 εϊσ 12 

όταν αφινεται ζνα πλικτρο (KeyUp). 

 

2.4.2 Μεταβλθτζσ προγραμματιςμοφ και ελζγχου των πιςτών του 

παιχνιδιοφ 

CustomUFOProperties, CustomAlienProperties, CustomMeteoriteProperties 

Αυτζσ οι μεταβλθτζσ είναι τφπου EnemyProperties και οι διάφορεσ τιμζσ τουσ ορίηονται από 

τθν οκόνθ καταςκευισ custom πίςτασ με ςκοπό να χρθςιμοποιθκοφν κατά τθν κλιςθ του 

Constructor ενόσ αντικειμζνου GameLevel. 

CustomKillsCount 

Ο αρικμόσ των εχκρϊν που πρζπει να καταςτρζψει ο παίκτθσ για να νικιςει τθν custom 

made πίςτα. 
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CurrentLevel 

Δείχνει τον αρικμό τθσ τρζχουςασ πίςτασ. 

NumberOfLevels 

Ο αρικμόσ των πιςτϊν. Αρχικά παίρνει τθν τιμι του NumberOfLevelsCONST. Εάν όμωσ ο 

χριςτθσ επιλζξει να παίξει μια custom πίςτα, αυτι θ μεταβλθτι παίρνει τθν τιμι 1. 

LevelProgress 

Αυτι θ μεταβλθτι μετράει τθν πρόοδο τθσ πίςτασ, δθλαδι το πόςο ζχει προχωριςει ο 

παίκτθσ μζχρι τον ςτόχο τθσ πίςτασ. 

LevelProgressSTEP 

Δείχνει πόςα τετραγωνάκια ςτθν μπάρα προόδου τθσ πίςτασ αντιςτοιχοφν για μια 

καταςτροφι εχκροφ. 

Enum AnimationStatus 

Χρθςιμοποιείται για τον οριςμό τθσ κατάςταςθσ του animation ενόσ GameObjectAnimated. 

Οι διακζςιμεσ τιμζσ είναι: 

Normal = 0 

Explosion = 1 

Damage = 2 

Η δομι EnemyProperties 

Χρθςιμοποιϊντασ τθν δομι EnemyProperties ο προγραμματιςτισ μπορεί εφκολα να 

προγραμματίςει τα χαρακτθριςτικά που κζλει να ζχει κάποιοσ εχκρόσ και να καταςκευάςει 

με αυτόν τον τρόπο διαφορετικζσ πίςτεσ χρθςιμοποιϊντασ μεταβλθτζσ τφπου 

EnemyProperties ωσ ορίςματα ςτον Constructor ενόσ αντικειμζνου τφπου GameLevel. 

Η δομι EnemyProperties είναι θ εξισ: 

Public Structure EnemyProperties 

Dim Enabled As Boolean 

Dim EnemyAnimation() As Bitmap 

Dim EnemyX, EnemyY As Integer 

Dim EnemyMinX, EnemyMinY As Integer 

Dim EnemyMaxX, EnemyMaxY As Integer 

Dim EnemyMinSpeed, EnemyMaxSpeed As Integer 

Dim EnemyAgressiveness As Integer 

Dim EnemyCount As Integer 

Dim EnemyFireNum As Integer 

Dim EnemyLaserDamage As Integer 

Dim EnemyCollisionDamage As Integer 
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End Structure 

Το Boolean Enabled δείχνει εάν ο εχκρόσ υπάρχει ι όχι. Το EnemyAnimation είναι ο πίνακασ 

αντικειμζνων τφπου bitmap που είναι τα frames του animation του εχκροφ και κα πρζπει να 

υπόκεινται ςτουσ κανόνεσ 0-3 Normal, 4-7 Explosion, 8-11 Damage. Το EnemyX, EnemyY 

είναι θ αρχικι κζςθ του εχκροφ, ενϊ τα EnemyMinX, EnemyMinY, EnemyMaxX, EnemyMaxY 

κακορίηουν τθν περιοχι κίνθςθσ του. Τα EnemyMinSpeed και EnemyMaxSpeed κακορίηουν 

τθν ελάχιςτθ και τθν μζγιςτθ ταχφτθτα που μπορεί να ζχει ο εχκρόσ. Το 

EnemyAgressiveness ορίηει τθν επικετικότθτα του εχκροφ. Μια υψθλι τιμι κα κάνει τον 

εχκρό να πυροβολεί ςυχνά, ενϊ το πόςα laser κα μπορεί να ζχει ανά πάςα ςτιγμι 

ταυτόχρονα ςτθν οκόνθ εξαρτάται από το EnemyFireNum. Το EnemyCount ορίηει πόςοι 

τζτοιοι εχκροί κα υπάρχουν ταυτόχρονα ςτθν πίςτα.  Η ηθμιά που κα δζχεται ο παίκτθσ ςε 

περίπτωςθ που κα χτυπθκεί από το laser του εχκροφ ορίηεται από τθν EnemyLaserDamage 

ενϊ θ ηθμιά ςε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ με τον εχκρό από τθν EnemyCollisionDamage. 

 

2.5 Σχεδίαςθ γραφικών / Flickering 

Ζνα πρόβλθμα το οποίο δθμιουργικθκε κατά τθν ανάπτυξθ του παιχνιδιοφ ιταν το 

λεγόμενο flickering.  

Flickering ςε μια τυπική οθόνη CRT 

 

Το flickering αντιμετωπίηεται ανάλογα με τθν περίπτωςθ είτε με αφξθςθ του refresh rate 

τθσ οκόνθσ είτε με μεκόδουσ double buffering. Σε εφαρμογζσ που αναπτφςςονται ςτο 

«κανονικό»  .NET Framework, οι φόρμεσ ζχουν τθν δυνατότθτα Double Buffering. Το 

πρόβλθμα ιταν θ απουςία του double buffering από το .NET Compact Framework. 
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Ενςωματωμένη λειτουργία Double Buffering ςε .NET Framework, όχι όμωσ και ςτο .ΝΕΤ 

Compact Framework 

 

Δυςτυχϊσ, το .NET Compact Framework μζχρι τθν τρζχουςα ζκδοςθ 3.5 δεν προςφζρει 

ενςωματωμζνθ αυτι τθν λειτουργία. Η μοναδικι λφςθ είναι να υλοποιθκεί μια double 

buffer λειτουργία. 

Αρχικά, κάνουμε Override τθν  OnPaintBackground τθσ φόρμασ μασ και κάνουμε comment-

out τθν MyBase.OnPaintBackground(e) . 

 Protected Overrides Sub OnPaintBackground(ByVal e As 

System.Windows.Forms.PaintEventArgs) 

                ' MyBase.OnPaintBackground(e) 

End Sub 

Στθν ςυνζχεια κα κάνουμε Override τθν OnPaint ενϊ κα καταςκευάςουμε και μια 

λειτουργία που κα ονομάςουμε CreateDoubleBuffer: 

 Protected Overrides Sub OnPaint(ByVal e As 

System.Windows.Forms.PaintEventArgs) 

         CreateDoubleBuffer()  ' Create double buffering bitmap 

         e.Graphics.DrawImage(bmpDoubleBuffer, 0, 0) 

 End Sub 
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Η CreateDoubleBuffer είναι θ εξισ: 

Private Sub CreateDoubleBuffer() 

 

         

        If bmpDoubleBuffer Is Nothing Then 

 

            bmpDoubleBuffer = New Bitmap(Me.Width, Me.Height) ' Full 

Screen buffering 

            Dim g As Graphics = Graphics.FromImage(bmpDoubleBuffer) ' 

kentriko buffer 

            g.DrawImage(CurrentBackground, 0, 0)  

        End If 

 

End Sub 

Το Graphics πάνω ςτο οποίο κα γίνει το Double Buffering είναι το g το οποίο παίρνει ςαν 

όριςμα το bitmap bmpDoubleBuffer και δθμιουργείται αν δεν υπάρχει (If bmpDoubleBuffer 

is Nothing). 

Με λίγα λόγια, όλοι οι ςχεδιαςμοί των αντικειμζνων κα γίνονται ςτθν μνιμθ, πάνω ςτο 

αντικείμενο bmpDoubleBuffer και όχι απευκείασ ςτθν οκόνθ και μόνο όταν όλα τα 

αντικείμενα ζχουν τελειϊςει με τον ςχεδιαςμό των νζων κζςεϊν τουσ, κα καλείται μια 

ανανζωςθ τθσ οκόνθσ με το bmpDoubleBuffer (το οποίο και καταλαμβάνει όλθ τθν οκόνθ). 

Δθλαδι το αντικείμενο που κα ςχεδιάηεται ςτθν οκόνθ κα είναι το ζνα bmpDoubleBuffer 

(μζςα ςτο οποίο ζχουν ιδθ ςχεδιαςτεί ςτθν μνιμθ όλα τα επιμζρουσ αντικείμενα). Αυτό 

λφνει το πρόβλθμα του flickering. 

 

2.6 Διάβαςμα από το πλθκτρολόγιο 

Για τθν ανάγνωςθ του κουμπιοφ που πατικθκε από το πλθκτρολόγιο χρθςιμοποιοφμε τισ 

KeyUp/KeyDown ςε ςυνδυαςμό με τθν shared μεταβλθτι KeyFlag. 

Ανάλογα με το πιο πλικτρο πατιζται, δίνουμε ςτθν KeyFlag τθν ςωςτι Directions τιμι, ενϊ 

το ίδιο ςυμβαίνει και όταν ζνα πλικτρο αφινεται. Ζνα μικρό ενδεικτικό κομμάτι κϊδικα 

είναι το εξισ από τθν KeyDown και αφορά το πλικτρο «Ράνω βζλοσ»: 

If (e.KeyCode = System.Windows.Forms.Keys.Up) Then 

             

            KeyFlag = Directions.GoUp 

 

End If 

Το KeyFlag παρακάτω μζςα ςτον timer1 περνάει ςτθν PositionUpdate του αντικειμζνου του 

παίκτθ, θ οποία παίρνει τον ζλεγχο από εκεί και πζρα και αναλαμβάνει να κινιςει το 

διαςτθμόπλοιο του παίκτθ. 
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2.7 Περιγραφι λειτουργιών και κλάςεων 

2.7.1 Form1 Load 

Στθν Load τθσ form1 ελζγχεται εάν το παιχνίδι είναι ςε CUSTOM_LEVEL_MODE ι όχι. Εάν 

είναι τότε εμφανίηεται το πάνελ παραμετροποίθςθσ τθσ custom πίςτασ, διαφορετικά το 

παιχνίδι ξεκινάει με τισ προκακοριςμζνεσ πίςτεσ περνϊντασ τον ζλεγχο ςτθν Init. 

 

2.7.2 Form1 Init 

Στθν Init ςυμβαίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ αρχικοποιιςεισ του παιχνιδιοφ. Φορτϊνονται 

όλα τα γραφικά του παιχνιδιοφ χρθςιμοποιϊντασ τθν βοικεια τθσ bitmapStreamLoader, 

ενϊ καταςκευάηονται οι απαραίτθτεσ μεταβλθτζσ τφπου EnemyProperties με τισ οποίεσ κα 

προγραμματιςτοφν οι πίςτεσ του παιχνιδιοφ. 

Ενδεικτικά οι τιμζσ για τον εχκρό τφπου “UFO” 

DefaultUFOProperties.Enabled = True 

DefaultUFOProperties.EnemyAgressiveness = 15 

DefaultUFOProperties.EnemyAnimation = UFOAnimated 

DefaultUFOProperties.EnemyCollisionDamage = 10 

DefaultUFOProperties.EnemyCount = 3 

DefaultUFOProperties.EnemyFireNum = 2 

DefaultUFOProperties.EnemyLaserDamage = 5 

DefaultUFOProperties.EnemyMaxSpeed = 3 

DefaultUFOProperties.EnemyMaxX = Me.Width 

DefaultUFOProperties.EnemyMaxY = Me.Height / 2 + 

UFOAnimated(0).Height 

DefaultUFOProperties.EnemyMinSpeed = 2 

DefaultUFOProperties.EnemyMinX = 0 

DefaultUFOProperties.EnemyMinY = 0 

DefaultUFOProperties.EnemyX = 0 

DefaultUFOProperties.EnemyY = 0 

Στισ ςυγκεκριμζνεσ ρυκμίςεισ βλζπουμε ότι τα UFO υπάρχουν (Enabled) ζχουν 

επικετικότθτα 15, τα γραφικά τουσ είναι μζςα ςτο array UFOAnimated, ςε περίπτωςθ 

ςφγκρουςθσ ο παίκτθσ χάνει 10 από τθν ενζργειά του ενϊ ςε περίπτωςθ που χτυπθκεί με το 

laser τουσ χάνει 5, τα UFO μποροφν να ρίξουν μζχρι 2 laser ανά πάςα ςτιγμι, τα UFO κα 

είναι 3 ςε αρικμό, θ περιοχι κίνθςισ τουσ είναι όλο το πλάτοσ τθσ οκόνθσ και λίγο 

περιςςότερο από το μιςό φψοσ τθσ οκόνθσ, θ ελάχιςτθ ταχφτθτά τουσ είναι 2 pixel ανά 

ανανζωςθ ενϊ θ μζγιςτθ 3 και θ αρχικι τουσ κζςθ 0,0. 

Στθ ςυνζχεια ςτθν Init ορίηεται το Interval του timer1 ςφμφωνα με τθν ςτακερά GameFPS ο 

οποίοσ ουςιαςτικά τρζχει το παιχνίδι. 

Ακολουκοφν οι κλιςεισ των constructors των αντικειμζνων του παιχνιδιοφ τα οποία 

αποτελοφν ςτοιχεία ςε αντίςτοιχουσ πίνακεσ αντικειμζνων. 
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Για παράδειγμα θ δθμιουργία του διαςτθμόπλοιου του παίκτθ: 

' Dimiourgia paikti 

Player = New PlayerObject(PlayerAnimated, ((Me.Width / 2) - 

(PlayerAnimated(0).Width / 2)), ((Me.Height) - 

(PlayerAnimated(0).Height)), 0, 0, Me.Width, Me.Height - 20, 4, 4) 

 

Τα ορίςματα αφοροφν τα γραφικά του παίκτθ, τθν αρχικι του κζςθ, τθν περιοχι κίνθςισ 

του και τθν ταχφτθτά του. 

Ρολφ ςθμαντικό είναι το ςθμείο όπου καταςκευάηονται οι πίςτεσ. Εδϊ ουςιαςτικά φαίνεται 

το πόςο εφκολα μπορεί να δθμιουργθκεί/παραμετροποιθκεί μια πίςτα, αποτζλεςμα τθσ 

προγραμματιςτικισ προςζγγιςθσ του παιχνιδιοφ. Το απόςπαςμα του κϊδικα που 

καταςκευάηει τισ 3 πίςτεσ του παιχνιδιοφ είναι το εξισ: 

 

' Dimiourgia ton prokathorismenon piston paixnidiou 

GameLevels(0) = New GameLevel(LevelSplashes(0), 

BitmapStreamLoader("Galaxy1.bmp"), 5, DefaultUFOProperties, 

NullProperties, DefaultMeteoriteProperties) 

 

GameLevels(1) = New GameLevel(LevelSplashes(1), 

BitmapStreamLoader("Galaxy3.bmp"), 10, NullProperties, 

DefaultAlienProperties, DefaultMeteoriteProperties) 

 

GameLevels(2) = New GameLevel(LevelSplashes(2), 

BitmapStreamLoader("Galaxy4.bmp"), 25, DefaultUFOProperties, 

DefaultAlienProperties, DefaultMeteoriteProperties) 

 

Ππωσ βλζπουμε, μια πίςτα ςαν ορίςματα χρειάηεται μόνο το γραφικό που κα ζχει ωσ 

background, το πόςουσ εχκροφσ πρζπει να καταρίψει ο παίκτθσ για να τελειϊςει θ πίςτα 

και τα χαρακτθριςτικά των 3 τφπων εχκρϊν UFO, Alien, Meteorites. Μποροφμε να 

περάςουμε τα NullProperties εάν κζλουμε να απενεργοποιιςουμε ζναν εχκρό. Στισ 

ςυγκεκριμζνεσ πίςτεσ χρθςιμοποιιςαμε για κάκε εχκρό τα ίδια EnemyProperties και απλϊσ 

παίξαμε με τθν παρουςία θ όχι των εχκρϊν ςε κάκε πίςτα για να αυξιςουμε δυςκολία. Θα 

μποροφςαμε όμωσ να προγραμματίςουμε διαφορετικά EnemyProperties π.χ. για τα UFO 

τθσ 1θσ πίςτασ, διαφορετικά (πιο δφςκολα) πάλι για τα UFO αλλά τθσ 2θσ πίςτασ. 

 

2.7.3 Timer1 

Το timer1 είναι υπεφκυνο για τθν ροι του παιχνιδιοφ. Αποτελείται από ζνα μεγάλο block if 

then else (με ακόμα περιςςότερα εμφωλευμζνα) το οποίο καλεί ανάλογα με τθν περίπτωςθ 

τισ ςωςτζσ λειτουργίεσ. Χωρίηεται ςε δφο μπλόκ, αυτό του then και αυτό του else ςφμφωνα 

με τθν ςυνκικθ  

If Not GameOver And Not GameCompleted 
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Η boolean GameOver παίρνει τθν τιμι true όταν το διαςτθμόπλοιο του παίκτθ καταςτραφζι 

(χάςει όλθ του τθν ενζργεια) ενϊ θ boolean GameCompleted παίρνει τθν τιμι true όταν ο 

παίκτθσ τελειϊςει επιτυχϊσ τθν τελευταία πίςτα του παιχνιδιοφ. 

Ασ δοφμε αναλυτικά και τα δφο αυτά μπλόκ: 

 

Το block “then” 

 

Σε περίπτωςθ που δεν ζχουμε GameOver και δεν ζχουμε GameCompleted του παιχνιδιοφ, 

το παιχνίδι εκτελείται «φυςιολογικά». 

' Leitourgia tis trexousas pistas (Kinisi, sxediasi exthron k.l.p.) 

If CurrentLevel - 1 = NumberOfLevels Then GameCompleted = True Else 

GameLevels(CurrentLevel - 1).Update() 

 

Ξεκινάμε με τθν κλιςθ τθσ ςωςτισ πίςτασ GameLevel του παιχνιδιοφ από το αντίςτοιχο 

array που τισ περιζχει. Η μεταβλθτι CurrentLevel  ζχει τθν τιμι 1 όταν είμαςτε ςτθν πρϊτθ 

πίςτα, 2 ςτθ δεφτερθ κ.λ.π. Οπότε χρθςιμοποιοφμε τθν CurrentLevel – 1 για να δείξουμε ςτο 

ςωςτό ςτοιχείο του array κακϊσ θ αρίκμθςθ των ςτοιχείων του array ξεκινάει από το 0 και 

όχι από το 1. Η λειτουργία Update των αντικειμζνων τφπου GameLevel είναι υπεφκυνθ για 

τον ζλεγχο και τθν ςχεδίαςθ όλων των εχκρϊν τθσ πίςτασ. 

Το CurrentLevel αυξάνεται κάκε φορά που τελειϊνει επιτυχϊσ μια πίςτα, που ςθμαίνει ότι 

ςτθν τελευταία πίςτα το CurrentLevel  κα ζχει τθν τιμι NumberOfLevels. Αυτό ςθμαίνει ότι 

ο παίκτθσ κζρδιςε τθν τελευταία πίςτα, οπότε ςθκϊνουμε τθν ςθμαία GameCompleted ωσ 

true. 

Στθν ςυνζχεια ζχουμε εφόςον το παιχνίδι δεν είναι GameCompleted τισ ανανεϊςεισ των 

κζςεων και τθν ςχεδίαςθ των αςτεριϊν του background, του παίκτθ, τθσ μπάρασ 

κατάςταςθσ και των laser του παίκτθ: 

' Metakiniseis antikeimenon kai sxediasi auton 

 

If Not GameCompleted Then 

 

                ' Asteria megala tou background... 

                For i As Integer = 0 To StarsNum - 1 

                    BackStars(i).PositionUpdate() 

                    BackStars(i).DrawObject() 

                Next i 

 

                ' ...kai ta mikra 

                For i As Integer = 0 To SmallStarsNum - 1 

                    BackSmallStars(i).PositionUpdate() 

                    BackSmallStars(i).DrawObject() 

                Next i 
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                ' Kinisi / Sxediasi paikti kai tou status tou 

                Player.PositionUpdate() 

                Player.DrawObject() 

                Player.PlayerStatus() 

 

 

                ' Kinisi / Sxediasi ton laser tou paikti 

                For i As Integer = 0 To PlayerLaserNum - 1 

                    PlayerLaserShots(i).PositionUpdate() 

                    If PlayerLaserShots(i).IsAlive Then 

 

                        PlayerLaserShots(i).DrawObject() 

                    End If 

                Next i 

 

 

End If 

 

            ' Me auton ton tropo prokaloume tin ektelesi tis OnPaint 

gia tin sxediasi ton grafikon 

            Me.Invalidate() 

Η Me.Invalidate προκαλεί τθν εκτζλεςθ τθσ OnPaint τθσ form1 ςτθν οποία ζχουμε 

αναφερκεί προθγουμζνωσ ςτο double buffering. 

Το block “else” 

Εδϊ οδθγοφμαςτε όταν ζχουμε κατάςταςθ GameOver ι GameCompleted. 

Else 

 

            'Edo tha vrethoume otan o paiktis tha exei xasei i tha 

exei teleiosei to paixnidi 

            'Deixnoume to analogo minima... 

            If GameOver Then ShowGFXCentered(GameOverBMP) Else 

ShowGFXCentered(GameCompletedBMP) 

 

            ' Ektelesi OnPaint... 

            Me.Invalidate() 

 

            ' Pagoma paixnidiou gia 3 deuterolepta 

            FreezeGameForXSeconds(3) 

 

            ' Epanekkinisi paixnidiou stin proti pista. Arxikopoiisi 

kapoion metavliton elegxou k.a. 

            GameOver = False 

            GameCompleted = False 

            Player.IsAlive = True 

            Player.ObjAnimation = AnimationStatus.Normal 

            Player.Health = Player.MaxHealth 

            For i As Integer = 0 To NumberOfLevels - 1 

                GameLevels(i).Init() 

                GameLevels(i).InitedOnce = False 

            Next 

            LevelProgress = 0 

            CurrentLevel = 1 
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End If 

Δείχνουμε το ανάλογο splash screen (Game over ι αυτό του τερματιςμοφ του παιχνιδιοφ) 

και μετά αρχικοποιοφμε όλεσ τισ απαραίτθτεσ μεταβλθτζσ ζτςι ϊςτε το παιχνίδι να 

ξεκινιςει και πάλι από τθν πρϊτθ πίςτα κανονικά. 

 

2.7.4 Η κλάςθ GameLevel 

Η GameLevel είναι μια κλάςθ θ οποία υλοποιεί μια πίςτα του παιχνιδιοφ. Ενςωματϊνει 

όλεσ εκείνεσ τισ λειτουργίεσ που δθμιουργοφν τισ δυνατότθτεσ εφκολθσ παραμετροποίθςθσ 

και δθμιουργίασ διαφορετικϊν πιςτϊν του παιχνιδιοφ από τον προγραμματιςτι. Ρεριζχει 

πλικοσ μεταβλθτϊν και λειτουργιϊν κακϊσ αςχολείται και με τον ζλεγχο κίνθςθσ και τθν 

ςχεδίαςθ των εχκρϊν, όπωσ αντίςτοιχα καλοφνται οι ανάλογεσ λειτουργίεσ του παίκτθ από 

τθν timer1. 

Μεταβλθτζσ 

Public Class GameLevel 

 

        Public UFOProperties, AlienProperties, MeteoriteProperties As 

EnemyProperties 

        Public UFOArray(MAXIMUMENEMYPERTYPE), 

AliensArray(MAXIMUMENEMYPERTYPE) As EnemyObject 

        Public MeteoritesArray(MAXIMUMENEMYPERTYPE) As 

MeteoriteObject 

        Public IntroSplash As Bitmap 

        Public IntroSplashShown As Boolean 

        Public MissionKills, KillsCount As Integer 

        Public InitedOnce As Boolean = False 

        Public LevelBackground As Bitmap 

        Public IncreasedLevelOnce As Boolean = False 

 

        Public MissionAccomplished As Boolean = False 

Η GameLevel ξεκινάει με τθν διλωςθ κάποιων μεταβλθτϊν. Οι πρϊτεσ 3 μεταβλθτζσ τφπου 

EnemyProperties παίρνουν τιμζσ από τα ορίςματα που κα δοκοφν ςτον constructor και 

ουςιαςτικά είναι οι παράμετροι των εχκρϊν του παιχνιδιοφ. Στθ ςυνζχεια δεςμεφονται 

κζςεισ μνιμθσ για τουσ απαραίτθτουσ πίνακεσ των αντικειμζνων (UFOArray, AliensArray, 

MeteoritesArray. Το IntroSplash είναι το ειςαγωγικό γραφικό που φαίνεται ςτθν αρχι τθσ 

πίςτασ, ενϊ το IntroSplashShown δείχνει εάν αυτό ζχει εμφανιςτεί θ όχι. Τα MissionKills, 

KillsCount αντιςτοίχωσ αναφζρονται ςτο πόςουσ εχκροφσ πρζπει να καταρρίψει ο παίκτθσ 

για να κερδίςει τθν πίςτα και πόςουσ ζχει καταρρίψει μζχρι ςτιγμισ. Το LevelBackground 

είναι ζνα αντικείμενο τφπου bitmap το οποίο είναι το background τθσ πίςτασ. Το Boolean 

IncreasedLevelOnce δείχνει εάν ζχει αυξθκεί ιδθ κατά 1 ο αρικμόσ τθσ τρζχουςασ πίςτασ 

(όταν κα ο παίκτθσ τελειϊςει αυτι τθν πίςτα ο μετρθτισ τθσ τρζχουςασ πίςτασ κα πρζπει 

να αυξθκεί μια φορά κατά 1 ζτςι ϊςτε να δείχνει ςτθν επόμενθ). Το Boolean 

MissionAccomplished δείχνει εάν ο παίκτθσ ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τθν πίςτα. 
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Constructor 

Ο constructor παίρνει ωσ ορίςματα τα εξισ: 

Public Sub New(ByVal A_IntroSplash As Bitmap, ByVal A_LevelBackground 

As Bitmap, ByVal A_MissionKills As Integer, ByVal A_UFOProperties As 

EnemyProperties, ByVal A_AlienProperties As EnemyProperties, ByVal 

A_MeteoriteProperties As EnemyProperties) 

A_IntroSplash: Ζνα αντικείμενο τφπου bitmap το οποίο είναι το splash screen που φαίνεται 

για λίγο ςτθν αρχι τθσ πίςτασ. Για παράδειγμα ζνα bitmap που γράφει «Ρίςτα 1: Γαλαξίασ 

Ανδρομζδασ» 

A_LevelBackground: Ζνα αντικείμενο τφπου bitmap το οποίο είναι το background τθσ 

πίςτασ. 

A_MissionKills: Ο αρικμόσ των εχκρϊν που πρζπει ο παίκτθσ να καταρρίψει για να νικιςει 

ςτθν πίςτα. 

A_UFOProperties: Ζνα αντικείμενο τφπου EnemyProperties το οποίο ζχει μζςα του όλα τα 

χαρακτθριςτικά για τουσ εχκροφσ τφπου “UFO” 

A_AlienProperties: Ζνα αντικείμενο τφπου EnemyProperties το οποίο ζχει μζςα του όλα τα 

χαρακτθριςτικά για τουσ εχκροφσ τφπου “Aliens” 

A_MeteoriteProperties: Ζνα αντικείμενο τφπου EnemyProperties το οποίο ζχει μζςα του 

όλα τα χαρακτθριςτικά για τουσ εχκροφσ τφπου “Meteorite” 

Ο constructor αφοφ αρχικοποιεί ςφμφωνα με τα ορίςματα κάποιεσ μεταβλθτζσ καλεί τθν 

Init 

Init 

Η Init δθμιουργεί τουσ εχκροφσ τθσ πίςτασ χρθςιμοποιϊντασ πίνακεσ αντικειμζνων και 

αρχικοποιεί κάποιεσ απαραίτθτεσ μεταβλθτζσ. 

Ενδεικτικά θ δθμιουργία των εχκρϊν τφπου “Alien”: 

If AlienProperties.Enabled Then 

                For i As Integer = 0 To AlienProperties.EnemyCount - 

1 

                    AliensArray(i) = New 

EnemyObject(AlienProperties.EnemyAnimation, AlienProperties.EnemyX, 

AlienProperties.EnemyY, AlienProperties.EnemyMinX, 

AlienProperties.EnemyMinY, AlienProperties.EnemyMaxX, 

AlienProperties.EnemyMaxY, AlienProperties.EnemyMinSpeed, 

AlienProperties.EnemyMaxSpeed, AlienProperties.EnemyAgressiveness, 

AlienProperties.EnemyFireNum, AlienProperties.EnemyLaserDamage, 

AlienProperties.EnemyCollisionDamage) 

                    AliensArray(i).IsAlive = True 

                Next i 
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End If 

Στο τζλοσ θ Init ορίηει τισ μεταβλθτζσ: 

KillsCount = 0 

MissionAccomplished = False 

IntroSplashShown = False 

IncreasedLevelOnce = False 

  

Update 

Η Update είναι θ ρουτίνα θ οποία καλείται ςυνεχϊσ από τθν timer1 και είναι υπεφκυνθ για 

τθν κίνθςθ και τθν ςχεδίαςθ όλων των εχκρϊν τθσ πίςτασ. 

Ριο αναλυτικά: 

Η Update ξεκινάει με ζνα block λειτουργιϊν το οποίο εκτελείται μόνο μια φορά και 

ςυγκεκριμζνα τθν πρϊτθ φορά που κα τρζξει θ Update από τον timer1. Με τθν χριςθ μιασ 

Boolean μεταβλθτισ, τθσ InitedOnce κάνουμε αυτό το block να τρζξει μόνο μια φορά. 

If Not InitedOnce Then 

 

                CurrentBackground = LevelBackground 

 

                Energy.IsAlive = False 

                Player.Health = PlayerMaxHealth 

                Player.ObjX = ((Form1.Width / 2) - (Player.ObjWidth / 

2)) 

                Player.ObjY = Player.MaxY 

                Player.ObjAnimation = AnimationStatus.Normal 

 

                For i As Integer = 0 To PlayerLaserNum - 1 

                    PlayerLaserShots(i).IsAlive = False 

                Next 

 

                LevelProgress = 0 

                LevelProgressSTEP = (50 / MissionKills) 

                InitedOnce = True 

                Init() 

End If 

Μζςα ςτο μπλόκ τθσ InitedOnce ζχουμε κάποιεσ απαραίτθτεσ αρχικοποιιςεισ, όπωσ τθν 

αρχικι κζςθ του παίκτθ, τθν πρόοδο τθσ πίςτασ κ.α. 

Ρζρα από τθν InitedOnce ξεκινάει το μζροσ τθσ Update το οποίο και εκτελείται κάκε φορά 

που καλείται θ Update από το timer1. Αρχικά ςχεδιάηουμε ςτο bmpDoubleBuffer το 

Background τθσ πίςτασ. Είναι το πρϊτο πράγμα που πρζπει να ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε όλα τα 

υπόλοιπα αντικείμενα να ςχεδιαςτοφν πάνω από αυτό: 

' Sxediasi tou background sto buffer 

Dim g As Graphics = Graphics.FromImage(bmpDoubleBuffer) 

g.DrawImage(LevelBackground, 0, 0) 
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Στθν ςυνζχεια ακολουκεί ζνα if το οποίο ελζγχει εάν ζχει εμφανιςτεί θ όχι το ειςαγωγικό 

splash screen τθσ πίςτασ (το γραφικό το οποίο λζει π.χ. «Ρίςτα 1: Γαλαξίασ Ανδρομζδασ». Σε 

περίπτωςθ που ζχει εμφανιςτεί ξεκινάει το κυρίωσ μζροσ τθσ ρουτίνασ το οποίο ελζγχει όλα 

τα αντικείμενα (εχκροφσ UFO, Alien, Meteorites και το αντικείμενο bonus energy). Καλεί τισ 

λειτουργίεσ ελζγχου κίνθςθσ ςχεδίαςθσ και ελζγχου ςυγκροφςεων όπου αυτό απαιτείται, 

ενϊ μετράει και αν κάποιοσ εχκρόσ ζχει καταρριφτεί θ όχι και αυξάνει το KillsCount. 

Ενδεικτικά: 

If UFOProperties.Enabled Then 

 

                    For i As Integer = 0 To UFOProperties.EnemyCount 

- 1 

 

                        UFOArray(i).CollisionCheck() 

                        UFOArray(i).PositionUpdate() 

 

                        If UFOArray(i).IsAlive = True Then 

UFOArray(i).DrawObject() 

                        If UFOArray(i).IsAlive = False And 

UFOArray(i).MissilesActive = False Then KillsCount += 1 

                        If UFOArray(i).IsAlive = False And Not 

UFOArray(i).MissilesActive And Not MissionAccomplished Then 

UFOArray(i).InitObject() 

 

                    Next i 

 

                End If 

 

                 

Αυτό είναι ζνα απόςπαςμα κϊδικα που ελζγχει για το αν κάποιο UFO ζχει χτυπθκεί από 

κάποιο Laser του παίκτθ ι αν ζχει ςυγκρουςτεί με τον παίκτθ (CollisionCheck), καλεί τθν 

λειτουργία ανανζωςθσ κζςθσ του UFO. Επίςθσ αυξάνει το KillsCount +1 εάν κάποιο από τα 

UFO ζχει καταριφκεί και το ξαναενεργοποιεί για να εμφανιςτεί ξανά εκτελϊντασ πάλι τθν 

InitObject. Επίςθσ ςτο τζλοσ γίνεται και ζνασ ζλεγχοσ εάν θ πίςτα ζχει ολοκλθρωκεί ι όχι: 

If KillsCount >= MissionKills Then MissionAccomplished = True 

Εάν θ πίςτα ζχει ολοκλθρωκεί τότε: 

' Mission Accomplished 

 

                If MissionAccomplished Then 

 

                    ShowGFXCentered(MissionAccomplishedBMP) 

 

                    If Not IncreasedLevelOnce Then 

                        IncreasedLevelOnce = True 

                        FreezeGameForXSeconds(3) 

                        CurrentLevel += 1 

                        InitedOnce = False 

 

                    End If 
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                End If 

Σε αυτιν τθν περίπτωςθ εμφανίηεται το γραφικό το οποίο λζει ότι θ πίςτα ολοκλθρϊκθκε 

και ζπειτα αυξάνει μόνο μια φορά κατά 1 (με τθν βοικεια τθσ IncreasedLevelOnce) τον 

μετρθτι τθσ τρζχουςασ πίςτασ. 

 

2.7.6 Η κλάςθ PlayerObject 

Η κλάςθ PlayerObject είναι θ κλάςθ θ οποία υλοποιεί τον ζλεγχο και τθν κίνθςθ του 

διαςτθμόπλοιου του παίκτθ. Στο παιχνίδι το αντικείμενο τφπου PlayerObject είναι το Player. 

Η PlayerObject κλθρονομεί τα χαρακτθριςτικά τθσ και τισ λειτουργίεσ τισ από τθν 

GameObjectAnimated. 

Μεταβλθτζσ 

Public MaxHealth As Integer = PlayerMaxHealth 

Public Health As Integer = MaxHealth 

Dim UpFlag As Boolean = False 

Dim DownFlag As Boolean = False 

Dim LeftFlag As Boolean = False 

Dim RightFlag As Boolean = False 

 

Η MaxHealth είναι θ μεταβλθτι που αναφζρεται ςτθν μζγιςτθ ενζργεια του παίκτθ και 

παίρνει τθν τιμι τθσ από τθν ςτακερά PlayerMaxHealth. Η Health είναι θ τρζχουςα ενζργεια 

(ηωι) του παίκτθ. Οι υπόλοιπεσ Boolean χρθςιμοποιοφνται όπωσ μαρτυράνε οι ονομαςίεσ 

τουσ για τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ του διαςτθμόπλοιου και θ ανάκεςθ τιμϊν ςε αυτζσ ζχουν 

να κάνουν με το τι πατιζται ςτο πλθκτρολόγιο και ςυγκεκριμζνα με τθν τιμι τθσ shared 

μεταβλθτισ KeyFlag. 

Constructor 

Ο constructor τθσ PlayerObject δεν ζχει κάτι το διαφορετικό με αυτόν τθσ GameObject και 

απλϊσ καλεί τον constructor τθσ GameObject ενϊ ςτθ ςυνζχεια κζτει ωσ true το IsAlive του 

αντικειμζνου: 

MyBase.New(AnObjImageArray, AnObjX, AnObjY, AnMinX, AnMinY, AnMaxX, 

AnMaxY, AnObjMinSpeed, AnObjMaxSpeed) 

IsAlive = True 

PositionUpdate 

Η PositionUpdate του PlayerObject διαβάηει τθν τιμι τθσ shared μεταβλθτισ KeyFlag και 

αναλόγωσ ανακζτει τιμζσ True θ False ςτισ μεταβλθτζσ UpFlag, DownFlag, LeftFlag, 

RightFlag. Ενδεικτικά: 

Select Case (KeyFlag) 
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                Case Directions.GoUp 

                    UpFlag = True 

                    DownFlag = False 

                    LeftFlag = False 

                    RightFlag = False 

Μετά από τθν Case γίνεται θ κίνθςθ του αντικειμζνου ανάλογα με τισ τιμζσ που ζχουν 

δοκεί: 

If UpFlag Then ObjY -= ObjSpeed 

If DownFlag Then ObjY += ObjSpeed 

If LeftFlag Then ObjX -= ObjSpeed 

If RightFlag Then ObjX += ObjSpeed 

Στο τζλοσ τθσ, θ PositionUpdate εκτελεί τθν λειτουργία BoundCheck θ οποία δεν 

υλοποιείται εκ νζου, αλλά εκτελείται από τθν μθτρικι τθσ κλάςθ GameObject και που απλά 

περιορίηει τθν κίνθςθ του αντικειμζνου μζςα ςτα δοςμζνα όρια. 

 

PlayerStatus 

 

Η PlayerStatus αςχολείται με τθν ςχεδίαςθ τθσ μπάρασ κατάςταςθσ που βρίςκεται ςτο κάτω 

μζροσ τθσ οκόνθσ και που ζχει πλθροφορίεσ για τθν ενζργεια του παίκτθ αλλά και για τθν 

πρόοδό του ςτθν πίςτα. 

Ενδεικτικά: 

For i As Integer = 1 To 50 

 

                dstRect = New Rectangle(((BlueBar.Width + 1) * (i)) + 

EnergyTextBMP.Width, Form1.Height - (BlueBar.Height * 2) - 1, 

BlueBar.Width, 9) 

 

                If i > LevelProgress Then 

                    g.DrawImage(GreyBar, dstRect, 0, 0, 

GreyBar.Width, GreyBar.Height, GraphicsUnit.Pixel, TransparencyAttr) 

                Else 

                    g.DrawImage(BlueBar, dstRect, 0, 0, 

BlueBar.Width, BlueBar.Height, GraphicsUnit.Pixel, TransparencyAttr) 

                End If 

Next i 

Η ρουτίνα αυτι ςχεδιάηει τα μικρά τετράγωνα που δείχνουν τθν πρόοδο του παίκτθ . 

Σχεδιάηονται 50 τετράγωνα ςτισ ςωςτζσ κζςεισ ζνα προσ ζνα, επιλζγοντασ μπλζ όςο ο 

μετρθτισ i είναι μικρότεροσ από LevelProgress και από εκεί και πζρα μζχρι το 50 γκρί. Ζτςι 

δθμιουργείται θ μπάρα προόδου τθσ πίςτασ. Αντίςτοιχθ λειτουργία ςυμβαίνει και για τθν 

ζνδειξθ τθσ ενζργειασ του παίκτθ. 
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 Επίςθσ πζρα από τθν ςχεδίαςθ των γραφικϊν τθσ μπάρασ κατάςταςθσ, γίνεται ζλεγχοσ για 

το αν θ ενζργεια (υγεία) του παίκτθ μθδενιςτεί, οπότε και ορίηει τθν κατάςταςι του παίκτθ 

ςε “Explosion”: 

If Health <= 0 Then 

                ObjAnimation = AnimationStatus.Explosion 

End If 

 

2.7.7 Η κλάςθ EnemyMissile 

Η κλάςθ EnemyMissile αφορά τα laser των εχκρϊν και κλθρονομεί τα χαρακτθριςτικά τθσ 

από τθν GameObject. Οι διαφορζσ τθσ δεν είναι πολλζσ ςε ςχζςθ με τθν GameObject. Μια 

προςκικθ είναι μια μεταβλθτι θ DamageFromEnemyLaser τφπου integer και θ οποία λζει 

πόςο ηθμιά προκαλεί ςτον παίκτθ το laser του εχκροφ. Η DamageFromEnemyLaser 

παρουςιάηεται και ςαν όριςμα ςτον Constructor που ζχει αυτό το όριςμα παραπάνω ςε 

ςχζςθ με τθν GameObject. 

PositionUpdate 

Η PositionUpdate είναι εξαιρετικά απλι, κακϊσ τα laser του εχκροφ απλϊσ κινοφνται προσ 

τα κάτω: 

Public Overrides Sub PositionUpdate() 

            ObjY += ObjSpeed 

            BoundCheck() 

End Sub 

BoundCheck 

Η BoundCheck είναι το πιο ενδιαφζρον κομμάτι ςτθν EnemyMissile. Θζτει το EnemyMissile 

αντικείμενο false όταν αυτό υπερβεί το MaxY του (δθλαδι όταν το laser φφγει από το κάτω 

μζροσ τθσ οκόνθσ, που είναι και το MaxY του) ενϊ υλοποιεί και τον ζλεγχο ςφγκρουςθσ με 

το διαςτθμόπλοιο του παίκτθ με τον εξισ κϊδικα: 

If ((Player.ObjX + Player.ObjWidth > ObjX) And (Player.ObjX < ObjX + 

ObjWidth)) And ((Player.ObjY + Player.ObjHeight > ObjY) And 

(Player.ObjY < ObjY + ObjHeight)) Then 

 

                Player.Health -= DamageFromEnemyLaser 

                Player.ObjAnimation = AnimationStatus.Damage 
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                IsAlive = False 

 

                 

 

End If 

Η If ςυνκικθ γίνεται true ςτθν περίπτωςθ που το laser ςυγκρουςτεί με τον παίκτθ και τότε 

μειϊνεται θ ενζργεια του παίκτθ κατά DamageFromEnemyLaser μονάδεσ, το animation του 

παίκτθ ορίηεται ωσ “Damage” και τζλοσ απενεργοποιείται το laser το οποίο χτφπθςε τον 

παίκτθ. 

 

2.7.9 Η κλάςθ PlayerMissile 

Η PlayerMissile αφορά τα laser του παίκτθ. Κλθρονομεί τα χαρακτθριςτικά τθσ από τθν 

GameObject, χωρίσ καμμία αλλαγι ςτον constructor τθσ που απλά καλεί τον constructor τθσ 

GameObject: 

MyBase.New(AnObjImage, AnObjX, AnObjY, AnMinX, AnMinY, AnMaxX, 

AnMaxY, AnObjMinSpeed, AnObjMaxSpeed) 

 

PositionUpdate, BoundCheck 

Φυςικά υλοποιείται θ PositionUpdate όπωσ υποχρεοφται από τθν GameObject, με τον εξισ 

κϊδικα: 

If IsAlive = True Then ObjY -= ObjSpeed 

 

If IsAlive = False And KeyFlag = Directions.Fire Then 

 

                IsAlive = True 

                ObjX = Form1.Player.ObjX + 

((Form1.Player.ObjImageArray(0).Width) / 2) - 2 

                ObjY = Form1.Player.ObjY - ObjImage.Height + ObjSpeed 

                KeyFlag = Directions.NullDirection_FireException 

 

 

End If 

 

BoundCheck() 

Εάν το laser του παίκτθ είναι ενεργό, τότε απλά αυτό κινείται ςτον άξονα Y προσ τα πάνω 

κατά ObjSpeed pixels. Εάν το laser δεν είναι ενεργό και ζχει πατθκεί το πλικτρο που 

αντιςτοιχεί ςτον πυροβολιςμό τότε ενεργοποιείται, ςε ςθμείο ObjX και ObjY που 

αντιςτοιχεί ακριβϊσ μπροςτά ςτθν «μφτθ» του διαςτθμόπλοιου του παίκτθ. Στθν ςυνζχεια 

το KeyFlag παίρνει τθν τιμι Directions.NullDirection_FireException αποτρζπωντασ τον 

ςυνεχι πυροβολιςμό και των υπόλοιπων laser. Ρριν ολοκλθρωκεί, θ PositionUpdate καλεί 

τθν BoundCheck θ οποία πολφ απλά απενεργοποιεί το laser όταν αυτό περάςει το πάνω 

οριακό μζροσ τθσ οκόνθσ: 
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Public Overrides Sub BoundCheck() 

 

            If ObjY <= MinY Then IsAlive = False 

 

End Sub 

 

2.7.10 Η κλάςθ StarObject 

Η StarObject κλθρονομεί τα χαρακτθριςτικά τθσ από τθν GameObject και χρθςιμοποιείται 

για τα αςτζρια, μικρά και μεγάλα του background. Η διαφορά με τθν GameObject είναι οι 

random τιμζσ που δίνονται ςτον constructor για τα αρχικά X,Y αλλά και τθν random 

ταχφτθτα θ οποία κυμαίνεται ςτο εφροσ AnObjMinSpeed, AnObjMaxSpeed. 

PositionUpdate 

Η PositionUpdate είναι απλι. Το αντικείμενο κινείται κατά +ObjSpeed pixels κάκετα. Ζπειτα 

καλείται θ BoundCheck 

BoundCheck 

 Εάν το αντικείμενο ξεπεράςει το MaxY, ξαναεμφανίηεται ςτο πάνω μζροσ τθσ οκόνθσ (Y=0), 

ςε τυχαίο X, με τυχαία ταχφτθτα πάλι ςτο εφροσ ObjMinSpeed, ObjMaxSpeed. 

 

2.7.11 Η κλάςθ EnemyObject 

Η κλάςθ EnemyObject κλθρονομεί τα χαρακτθριςτικά τθσ από τθν GameObjectAnimated και 

χρθςιμοποιείται για τουσ εχκροφσ, τφπου UFO και Alien. 

Μεταβλθτζσ 

Ρζρα από αυτζσ τθσ GameObjectAnimated, θ EnemyObject χρθςιμοποιεί τισ εξισ 

μεταβλθτζσ: 

 

Dim AlienLaserShots(MAXIMUMLASERPERTYPE) As EnemyMissile 

Dim AlienLaserBMP As Bitmap = 

Form1.BitmapStreamLoader("AlienLaser0.bmp")  'Alien's Laser bitmap 

Dim KillCounted As Boolean = False 

Dim CollisionCounted As Boolean = False 

Dim ObjAggressiveness, ObjLaserNum As Integer 

Public DamageFromLaser, DamageFromCollision As Integer 

Ο AlienLaserShots είναι ζνασ πίνακασ αντικειμζνων τφπου EnemyMissile και 

χρθςιμοποιείται για τα laser του εχκροφ. Η AlienLaserBMP είναι το γραφικό του laser. Η 

KillCounted είναι μια boolean θ οποία λζει εάν θ κατάριψθ του εχκρικοφ αντικειμζνου από 

τον παίκτθ ζχει προςμετρθκεί θ όχι. Η CollisionCounted είναι μια boolean που λζει εάν θ 
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ςφγκρουςθ του αντικειμζνου με το διαςτθμόπλοιο του παίκτθ ζχει μετρθκεί θ όχι. Η 

ObjAgressiveness ανφζρεται ςτθν επικετικότθτα του αντικειμζνου και παίρνει τθν τιμι τθσ 

από το αντίςτοιχο όριςμα ςτον constructor. Ραρομοίωσ και για τθν ObjLaserNum που 

αναφζρεται ςτον αρικμό των laser του εχκροφ που μποροφν να υπάρχουν ταυτόχρονα ςτθν 

οκόνθ. Η DamageFromLaser και θ DamageFromCollision δείχνουν τι ηθμιά πακαίνει ο 

παίκτθσ όταν χτυπθκεί από το laser του εχκροφ ι όταν ςυγκρουςτεί με αυτόν αντίςτοιχα. 

 

Constructor 

Ο Constructor τθσ κλάςθσ αυτισ ςε ςχζςθ με τον constructor τθσ GameObjectAnimated 

παίρνει τα εξισ παραπάνω ορίςματα: 

A_Agressiveness As Integer, ByVal A_LaserNum As Integer, ByVal 

A_DamageFromLaser As Integer, ByVal A_DamageFromCollision As Integer 

Τα παραπάνω ορίςματα αναφζρονται αντίςτοιχα ςτθν επικετικότθτα του αντικειμζνου, 

ςτον αρικμό των laser του, ςτθν ηθμιά που προκαλεί ςτον παίκτθ με τα laser του και τζλοσ 

με ςφγκρουςθ. 

Ο cunstroctor κάνει τισ απαραίτθτεσ ανακζςεισ τιμϊν ςε κάποιεσ μεταβλθτζσ και ζπειτα 

καλεί τθν InitObject 

InitObject 

Η InitObject αρχικοποιεί διάφορεσ μεταβλθτζσ ενϊ καταςκευάηει και τον πίνακα 
αντικειμζνων τφπου EnemyMissile ο οποίοσ είναι τα laser του εχκροφ, 
χρθςιμοποιϊντασ τα κατάλλθλα ορίςματα. 
 
For i As Integer = 0 To ObjLaserNum - 1 

                AlienLaserShots(i) = New EnemyMissile(AlienLaserBMP, 

0, 0, 0, 0, Form1.Width, Form1.Height - AlienLaserBMP.Height, 5, 5, 

DamageFromLaser) 

Next i 

PositionUpdate 

Η PositionUpdate αρχικά υλοποιεί ζνα απλό μοντζλο κίνθςθσ του εχκροφ το οποίο είναι 

απλϊσ μια bouncing κίνθςθ μζςα ςτον επιτρεπτό χϊρο κίνθςθσ. 
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Ο τρόποσ κίνηςησ των εχθρών (bouncing) 

 

Ο κϊδικασ που υλοποιεί αυτι τθν κίνθςθ είναι ο εξισ: 

If (ObjX + ObjStepX) > MaxX Then ObjStepX = -(ObjSpeed) 

If (ObjY + ObjStepY) > MaxY Then ObjStepY = -(ObjSpeed) 

 

If ObjX <= MinX Then ObjStepX = ObjSpeed 

If ObjY <= MinY Then ObjStepY = ObjSpeed 

 

ObjX += ObjStepX 

ObjY += ObjStepY 

 

Στθν ςυνζχεια υλοποιείται θ λειτουργία όπου ο εχκρόσ αποφαςίηει εάν κα πυροβολιςει θ 

όχι. Εδϊ για κάκε διακζςιμο laser που ζχει ο εχκρόσ αποφαςίηει με βάςθ τθν επικετικότθτά 

του (ObjAgressiveness) εάν κα πυροβολιςει θ όχι. Εάν πυροβολιςει δίνεται θ αρχικι κζςθ 

X,Y για το laser που είναι μπροςτά ςτθν «μφτθ» του εχκροφ, ενϊ ενεργοποιείται και το 

boolean MissilesActive που ςθματοδοτεί ότι υπάρχουν ενεργά laser του εχκροφ ςτθν οκόνθ: 

For i = 0 To ObjLaserNum - 1 

                    

 

                    If (ObjRandomizer(0, 1000) < ObjAggressiveness) 

And AlienLaserShots(i).IsAlive = False Then 

 

                        AlienLaserShots(i).ObjX = ObjX + (ObjWidth / 

2) 

                        AlienLaserShots(i).ObjY = ObjY + ObjHeight 

                        AlienLaserShots(i).IsAlive = True 

                        MissilesActive = True 
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                    End If 

Next 

Η PositionUpdate τθσ κλάςθσ EnemyObject κλείνει με τθν ρουτίνα που υλοποιεί τθν 

ανανζωςθ τθσ κζςθσ των laser και των ςχεδιαςμό αυτϊν: 

AMissileAlive = False 

            If MissilesActive = True Then 

                For i = 0 To ObjLaserNum - 1 

                    If AlienLaserShots(i).IsAlive = True Then 

                        AlienLaserShots(i).PositionUpdate() 

                        AlienLaserShots(i).DrawObject() 

                        AMissileAlive = True 

                    End If 

 

                Next 

Η ρουτίνα εκτελείται μόνο ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει κάποιο ενεργό laser ςτθν οκόνθ 

και καλοφνται διαδοχικά θ PositionUpdate και θ DrawObject του AlienMissile ςτοιχείου i 

του πίνακα AlienLaserShots. 

CollisionCheck 

Στθν CollisionCheck τθσ κλάςθσ EnemyObject γίνονται οι απαραίτθτοι ζλεγχοι ςφγκρουςθσ 

μεταξφ του εχκρικοφ αντικειμζνου και των laser του παίκτθ, ενϊ εδϊ υπολογίηεται εάν κα 

εμφανιςτεί bonus ενζργειασ κατά τθν καταςτροφι του εχκροφ. 

Ενδεικτικά: 

If ((PlayerLaserShots(i).ObjX + PlayerLaserShots(i).ObjWidth > ObjX) 

And (PlayerLaserShots(i).ObjX < ObjX + ObjWidth)) And 

((PlayerLaserShots(i).ObjY + PlayerLaserShots(i).ObjHeight > ObjY) 

And (PlayerLaserShots(i).ObjY < ObjY + ObjHeight)) Then 

 

ObjAnimation = AnimationStatus.Explosion 

If KillCounted = False Then 

LevelProgress += LevelProgressSTEP 

KillCounted = True 

 

End If 

Στο παραπάνω κομμάτι κϊδικα γίνεται ο ζλεγχοσ για το εάν κάποιο από τα laser του παίκτθ 

ζρκει ςε επαφι με τον εχκρό. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, το animation του εχκροφ ορίηεται 

ςε κατάςταςθ ζκρθξθσ, ενϊ αυξάνεται και θ πρόοδοσ τθσ πίςτασ. 

If (ObjRandomizer(0, 100) < EnergyPossibility) And Energy.IsAlive = 

False Then 

 

Energy.ObjX = ObjX 

Energy.ObjY = ObjY 

Energy.IsAlive = True 

 

End If 
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Στο παραπάνω κομμάτι κϊδικα το οποίο εκτελείται όταν ζνασ εχκρόσ χτυπθκεί από το laser 

του παίκτθ, εμφανίηεται όταν αυτό προκφψει τυχαία, το αντικείμενο Energy το οποίο είναι 

τφπου BonusObject, ακριβϊσ ςτθ κζςθ του εχκρικοφ αντικειμζνου. 

 

2.7.12 Η κλάςθ MeteoriteObject 

Η κλάςθ MeteoriteObject κλθρονομεί τα χαρακτθριςτικά τθσ από τθν GameObjectAnimated 

και χρθςιμοποιείται για τουσ μετεωρίτεσ. Υλοποιεί κίνθςθ των μετεωριτϊν από το πάνω 

μζροσ τθσ οκόνθσ προσ τα κάτω, ενϊ κάνει ζλεγχο ςφγκρουςθσ μετεωρίτθ με 

διαςτθμόπλοιο του παίκτθ. 

Constructor 

Το πρόςκετο χαρακτθριςτικό ςε ςχζςθ με τθν GameObjectAnimated όςον αφορά τον 

constructor είναι το όριςμα A_DamageFromCollision το οποίο αναφζρεται ςτο πόςο ηθμιά 

προκαλεί θ ςφγκρουςθ του αντικειμζνου με τον παίκτθ. 

InitObject 

Η InitObject αρχικοποιεί τισ μεταβλθτζσ κζςθσ και ταχφτθτασ του αντικειμζνου. Ενδεικτικά θ 

τυχαία κατεφκυνςθ του αντικειμζνου ςτον X άξονα: 

If Int(ObjRandomizer(0, 1)) = 1 Then ObjStepX = -ObjStepX 

 

PositionUpdate 

Η PositionUpdate είναι αρκετά απλι, κακϊσ το αντικείμενο απλά κινείται προσ μια 

κατεφκυνςθ: 

ObjY += ObjStepY 

ObjX += ObjStepX 

 

BoundCheck() 

BoundCheck 

Η BoundCheck ελζγχει εάν το αντικείμενο ζχει φφγει εκτόσ οκόνθσ και ςε αυτιν τθν 

περίπτωςθ το ξαναεμφανίηει με νζα τυχαία χαρακτθριςτικά πάλι ςτο πάνω μζροσ τθσ 

οκόνθσ 

CollisionCheck 

Η CollisionCheck ζχει υλοποιθκεί με παρόμοιο τρόπο όπωσ και θ αντίςτοιχθ τθσ κλάςθσ 

EnemyObject. Ελζγχει για το εάν ο μετεωρίτθσ ζχει κτυπθκεί από κάποιο laser του παίκτθ 

αλλά και για το εάν ζχει ςυγκρουςτεί με αυτόν. 
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2.7.13 Η κλάςθ BonusObject 

Η κλάςθ BonusObject κλθρονομεί τα χαρακτθριςτικά τθσ από τθν GameObjectAnimated και 

χρθςιμοποιείται για το bonus ενζργειασ του παίκτθ το οποίο ζχει πικανότθτα να εμφανιςτεί 

κατά τθν κατάρριψθ κάποιου εχκροφ. Υλοποιεί μια απλι κίνθςθ του αντικειμζνου προσ τα 

κάτω, ενϊ ελζγχει και για το αν ο παίκτθσ ιρκε ςε επαφι με αυτό.  

Constructor 

Ο constructor που χρθςιμοποιείται είναι αυτόσ τθσ μθτρικισ κλάςθσ GameObjectAnimated. 

InitObject 

Αρχικοποίθςθ μεταβλθτϊν. 

PositionUpdate 

Απλά κίνθςθ προσ τα κάτω: 

If IsAlive = True Then 

 

                ObjY += ObjStepY 

                BoundCheck() 

 

End If 

BoundCheck 

Απενεργοποιεί το αντικείμενο όταν αυτό βγεί εκτόσ οκόνθσ. 

CollisionCheck 

Η CollisionCheck ελζγχει εάν ο παίκτθσ ακοφμπθςε το bonus και κάνει τισ απαραίτθτεσ 

ενζργειεσ: Ρροςκζτει ενζργεια ςτον παίκτθ και εξαφανίηει το bonus αντικείμενο. Επίςθσ 

κάνει τθν κατάςταςθ του παίκτθ Damage κακαρά για λόγουσ αιςκθτικισ για να φανεί μια 

αντίδραςθ ςτο διαςτθμόπλοιο του παίκτθ κακϊσ ακουμπάει το bonus. 

Public Sub CollisionCheck() 

 

            If ((Player.ObjX + Player.ObjWidth > ObjX) And 

(Player.ObjX < ObjX + ObjWidth)) And ((Player.ObjY + Player.ObjHeight 

> ObjY) And (Player.ObjY < ObjY + ObjHeight)) Then 

                Player.Health += EnergyBonus 

                If Player.Health > Player.MaxHealth Then 

Player.Health = Player.MaxHealth 

                Player.ObjAnimation = AnimationStatus.Damage 

                IsAlive = False 

            End If 

 

End Sub 
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3. Παραμετροποίθςθ 

Η παραμετροποίθςθ του παιχνιδιοφ είναι πλζον ςχετικά εφκολθ από τον προγραμματιςτι, 

κακϊσ μπορεί με απλι ανάκεςθ τιμϊν να δθμιουργιςει νζεσ πίςτεσ, χωρίσ να χρειαςτεί να 

αλλάξει κάποιο κομμάτι κϊδικα. Η ίδια δυνατότθτα μπορεί να δοκεί και ςτον απλό χριςτθ 

μζςα από ζνα εφχρθςτο πάνελ με γνϊριμα για αυτόν αντικείμενα (κουμπιά, sliders, 

checkboxes) τα οποία παραμετροποιοφν κάποια επιλεγμζνα χαρακτθριςτικά των εχκρϊν 

και τθσ πίςτασ. 

 

3.1 Παράδειγμα καταςκευισ πίςτασ από τον προγραμματιςτι 

Ο προγραμματιςμόσ τθσ πίςτασ γίνεται περνϊντασ τα κατάλλθλα ορίςματα τφπου 

EnemyProperties ςτον constructor ενόσ αντικειμζνου τφπου GameLevel. Η GameLevel, θ 

οποία είναι θ κλάςθ που υλοποιεί μια πίςτα παιχνιδιοφ, ζχει τθν δυνατότθτα 

παραμετροποίθςθσ: 

 του γραφικοφ που κα φανεί ςτθν αρχι τθσ πίςτασ (π.χ. ζνα bitmap που κα λζει 

«Δοκιμαςτικι Ρίςτα! Καλι επιτυχία» 

 του γραφικοφ που κα ζχει θ πίςτα ωσ background 

 τον αρικμό των εχκρϊν που πρζπει να καταρρίψει ο παίκτθσ για να τελειϊςει θ 

πίςτα  

 τισ ιδιότθτεσ  3 τφπων εχκρϊν. Τφπου «Alien», τφπου «UFO» και μετεωριτϊν. 

Public Sub New(ByVal A_IntroSplash As Bitmap, ByVal A_LevelBackground 

As Bitmap, ByVal A_MissionKills As Integer, ByVal A_UFOProperties As 

EnemyProperties, ByVal A_AlienProperties As EnemyProperties, ByVal 

A_MeteoriteProperties As EnemyProperties) 

 

Για παράδειγμα, εάν κζλουμε μια πίςτα όπου να υπάρχουν πολλοί εχκροί τφπου «Alien», 

οι οποίοι να είναι γριγοροι, να είναι πολφ επικετικοί αλλά τα όπλα τουσ να μθν είναι και 

τόςο δυνατά, μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε το εξισ: 

DefaultAlienProperties.Enabled = True 

DefaultAlienProperties.EnemyAgressiveness = 20 

DefaultAlienProperties.EnemyAnimation = AlienAnimated 

DefaultAlienProperties.EnemyCollisionDamage = 10 

DefaultAlienProperties.EnemyCount = 10 

DefaultAlienProperties.EnemyFireNum = 2 

DefaultAlienProperties.EnemyLaserDamage = 1 

DefaultAlienProperties.EnemyMaxSpeed = 10 

DefaultAlienProperties.EnemyMaxX = Me.Width 

DefaultAlienProperties.EnemyMaxY = Me.Height / 2 + 

AlienAnimated(0).Height 
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DefaultAlienProperties.EnemyMinSpeed = 8 

DefaultAlienProperties.EnemyMinX = 0 

DefaultAlienProperties.EnemyMinY = 0 

DefaultAlienProperties.EnemyX = 0 

DefaultAlienProperties.EnemyY = 0 

Το EnemyAgressiveness = 20 κάνει τον εχκρό ιδιαίτερα επικετικό, το EnemyCount = 10 

ορίηει 10 εχκροφσ ταυτόχρονα ςτθν οκόνθ, το LaserDamage = 1 ορίηει ότι ο παίκτθσ κα 

χάνει μόνο 1 μονάδα ενζργειασ αν χτυπθκεί από το laser του εχκροφ. Τα EnemyMinSpeed = 

8 και EnemyMaxSpeed = 10 ορίηουν τθν ελάχιςτθ και μζγιςτθ δυνατι ταχφτθτα του εχκροφ 

θ οποία είναι από 8 ζωσ 10 pixel κάκε φορά, κάτι που κακιςτά τουσ εχκροφσ ιδιαίτερα 

γριγορουσ. 

Ο προγραμματιςτισ μπορεί εάν κζλει να αλλάξει ακόμα και τα γραφικά των εχκρϊν, αρκεί 

να φορτϊςει τισ απαραίτθτεσ 4 εικόνεσ τθσ Normal κατάςταςθσ αλλά και 4 εικόνεσ τθσ 

ζκρθξθσ ωσ «Embedded Resource» ςτο Visual Studio και να τισ φορτϊςει ςε ζνα bitmap 

array το οποίο και κα ανακζςει ςτθν EnemyAnimation. 

DefaultAlienProperties.EnemyAnimation = My_Custom_Animation 

 

 

 

Ραρομοίωσ κα προγραμματιςτοφν και οι εχκροί τφπο «UFO» αλλά και οι μετεωρίτεσ. Εν 

τζλει κα περάςουμε αυτά τα ορίςματα ςτον constructor του αντικειμζνου τφπου 

GameLevel. Υπενκυμίηεται ότι εκεί ζχουμε τθν δυνατότθτα να ορίςουμε και το πόςοι εχκροί 

πρζπει να καταρριφκοφν από τον παίκτθ για να τελειϊςει θ πίςτα αλλά και το γραφικό 

background. 

 

3.2 Custom πίςτα από τον χριςτθ 

Ο παίκτθσ ζχει τθν δυνατότθτα καταςκευισ μιασ πίςτασ από το αρχικό μενοφ, 

χρθςιμοποιϊντασ γνϊριμα checkboxes και sliders. 



46 

 

 

 

Ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει να παίξει τισ 3 προκαταςκευαςμζνεσ πίςτεσ, ι να παίξει 

αυτιν που ορίηεται από αυτόν πατϊντασ το αντίςτοιχο button. Για τον εχκρό τφπου «UFO» 

και για τον εχκρό τφπου «Alien» μπορεί να επιλζξει εάν κα υπάρχουν ι όχι (Enabled), τον 

αρικμό αυτϊν (Number) αλλά και τθν επικετικότθτά τουσ (Agressiveness). Ραρομοίωσ και 

για τουσ μετεωρίτεσ, με μόνθ διαφορά αντί για τθν επικετικότθτα θ επιλογι (Max Speed) 

ανφζρεται ςτθν μζγιςτθ ταχφτθτα αυτϊν. Το τελευταίο slider (Kills to win) είναι ο αρικμόσ 

των εχκρϊν που πρζπει να καταρρίψει ο παίκτθσ για να κερδίςει τθν πίςτα. 
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4. Πθγζσ 

Σθμαντικι ιταν θ τεχνικι βοικεια που προιλκε μετά από ζρευνα ςτο διαδίκτυο. 

www.Codeproject.com 

www.Vbdotnetheaven.com 

www.Developerfusion.com 

www.Gamedev.net 

www.Xtremevbtalk.com 

www.msdn.Microsoft.com 

www.Geekswithblogs.net 

www.Planet-source-code.com 

www.Vbgames.com 

www.vbprogramming.8k.com 

www.Caspercomsci.com 

www.Devx.com 
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