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έθαδΝξαλαε βλδ δεσΝ κΝφαδθση θκΝσ δΝκδΝθΫκδΝσζκΝεαδΝπ λδ σ λκΝα ξκζκτθ αδΝη Ν αΝ
βζ ε λκθδεΪΝ παδξθέ δαέΝ ΓδαΝ κΝ ζσΰκΝ αυ σΝ γαΝ ά αθΝ βηαθ δεσΝ λΰαζ έκΝ ΰδαΝ κυμΝ
εαγβΰβ ΫμΝεαδΝπ λδ σ λκΝ θ δαφΫλκυ αΝΰδαΝ κυμΝηαγβ ΫμΝβΝξλά βΝ κυμΝ βΝ δ αε δεάΝ
δα δεα έαέΝ Μ Ν αφκληάΝ αυ σΝ βθΝ παλκτ αΝ λΰα έαΝ παλκυ δΪακυη Ν βθΝ αιέαΝ βμΝ
εηΪγβ βμΝ βηδκυλΰέαμΝβζ ε λκθδευθΝπαδξθδ δυθ,ΝΰδαΝ βΝ δ α εαζέαΝ βμΝαζΰκλδγηδεάμΝ
εΫοβμΝεαδΝ πθΝ θθκδυθΝ κυΝαθ δε δη θκ λαφκτμΝπλκΰλαηηα δ ηκτΝ αΝπζαέ δαΝ κυΝ

ηαγάηα κμΝ ΠκζυηΫ αΝ έε υαΝ βμΝ Γ’Ν Λυε έκυΝ κυΝ Πλσ υπκυΝ Γ ΛΝ βμΝ αλίαε έκυΝ
ξκζάμ,Ν η Ν βΝ ίκάγ δαΝ βμΝ ξλά βμΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ GameMaker η Ν κΝ κπκέκ κδΝ
ηαγβ ΫμΝ άλγαθΝ Ν παφάΝ η Ν δμΝ Ϋθθκδ μΝ πθΝ αθ δε δηΫθπθ,Ν πθΝ δ δκ ά πθΝ κυμ,Ν πθΝ
ΰ ΰκθσ πθΝ εαδΝ πθΝ θ λΰ δυθΝ πκυΝ αΝ υθ ΫκυθέΝ ΓδαΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ κυΝ παλαπΪθπΝ
εκπκτΝ υζκπκδά αη Ν λα βλδσ β μΝ πκυΝ έξαθΝ θαΝ εΪθκυθΝ η Ν βΝ βηδκυλΰέαΝ

παδξθδ δυθΝ κΝ π λδίΪζζκθΝ GameMaker εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ ηαγάηα κμέΝ Κα ’Ν
πΫε α βΝ η ΪΝ απσΝ θ δαφΫλκθΝ πκυΝ Ϋ διαθΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ πλαΰηα κπκδάγβεαθΝ
λα βλδσ β μΝ ΰδαΝ βθΝ εηΪγβ βΝ ξλά βμΝ κυΝ Photoshop αθΝ λΰαζ έκΝ ΰδαΝ κθΝ
ηπζκυ δ ησΝ πθΝ βζ ε λκθδευθΝπαδξθδ δυθΝ (πέξέ backgrounds) εαγυμΝ εαδΝ ηέαΝπλυ βΝ
παφάΝ η Ν βθΝ παθ πδ βηδαεάΝ ΰθυ βΝ ηΫ πΝ βμΝ λα βλδσ β αμΝ κυΝ αζΰσλδγηκυΝ

DijkstraέΝΓδαΝ βθΝαθα εσπβ βΝαυ κτΝ κυΝ δ αε δεκτΝ ΰξ δλάηα κμΝη ΪΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ
κλδ ηΫθπθΝ λα βλδκ ά πθΝ σγβεαθΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ φτζζαΝ αιδκζσΰβ βμΝ ΰδαΝ θαΝ
δ ιαξγκτθΝπκλέ ηα αΝ Ν ξΫ βΝη Ν κΝππμΝ έ αθΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ ηπ δλέαέ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θ Μ ΣΙΚ ΝΠ ΡΙΟΥ μΝ δ α εαζέαΝη Νξλά βΝβζ ε λκθδευθΝπαδξθδ δυθ 

 

Λ Ξ ΙΝΚΛ Ι Ι μΝΠκζυηΫ αΝ έε υα,Ν δ αΰπΰάΝ κθΝ θ δε δη θκ λαφάΝ
Πλκΰλαηηα δ ησ,Ν ζ ε λκθδεΪΝΠαδξθέ δα,ΝGameMaker 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

It is characteristic phenomenon that young people are increasingly involved in video 

games. For this reason it would be an important tool for teachers and more interesting 

for the students to use them in the teaching process. On the occasion of this in the 

present BA thesis, we report the value of the video games creation tutorial for teaching 

algorithmic thinking and object-oriented programming concepts for the course 

Multimedia Networks of the 3rd grade of Model Experimental Lyceum of Varvakeios 

School, with the help of GameMaker, the environment in which the students came into 

contact with the concepts of objects, properties, events and actions that connect them. 

To carry out the above objectives, we implemented activities that had to do with 

creating games in GameMaker during the course. Furthermore, after interest shown by 

the students, activities were performed in order to learn the use Photoshop as a tool to 

enrich video games (for example, backgrounds) and to have a first contact with the 

academic knowledge by the activity of Dijkstra's algorithm. For a review of this teaching 

project after the completion of certain activities, evaluation sheets were given to the 

students so that findings could be carried in relation to how they saw the concrete 

experience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBJECT AREA: Teaching using video games 

 

KEYWORDS: Multimedia Networks, Introduction to Object-Oriented Programming, 

Video Games, GameMaker 
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ΤΥ ΡΙΣΙ  

 

 

 

Μ Ν βθΝκζκεζάλπ βΝ βμΝπ υξδαεάμΝηαμΝ λΰα έαμ,ΝβΝκπκέαΝυζκπκδάγβε  κΝΠλσ υπκΝ
Γ ΛΝ βμΝ αλίαε έκυΝ ξκζάμ,Ν γαΝ γΫζαη Ν θαΝ υξαλδ ά κυη Ν κυμΝ αθγλυπκυμΝ πκυΝ
υθΫίαζαθΝ βθΝ επσθβ ά βμέ   

 
Οφ έζκυη Ν θαΝ εφλΪ κυη Ν δμΝ γ ληΫμΝ ηαμΝ υξαλδ έ μΝ βθΝ πδίζΫπκυ αΝ Οησ δηβΝ
Καγβΰά λδαΝ κυΝ ΚΠ Ν ΓλβΰκλδΪ κυΝ ΜαλέαΝ κυΝ ΚΠ , βΝ κπκέαΝ ηαμΝ πλκ Ϋφ λ Ν κΝ
θ δαφΫλκθΝαυ σΝγΫηα,ΝσπκυΝ υηπ λδ ζΪηίαθ ΝεαδΝ βθΝ ηπ δλέαΝθαΝ δ Ϊικυη Ν βθΝΓ’Ν
Λυε έκυΝ κυΝΓ ΛΝ αλίαε έκυΝξκζάμΝεαγυμΝεαδΝ ΰδαΝ βθΝ ηπδ κ τθβΝπκυΝηαμΝΫ δι Ν
έθκθ ΪμΝηαμΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝυζκπκδά κυη Ν βθΝπαλκτ αΝπ υξδαεάΝ λΰα έαέΝ 

 
Ι δαέ λ μΝ υξαλδ έ μΝ γαΝ γΫζαη Ν πέ βμΝ θαΝ απ υγτθκυη Ν κθΝ Καγβΰβ άΝ
Πζβλκφκλδεάμ κυΝΓ ΛΝ αλίαε έκυΝξκζάμ,Ν λΰέθβΝ ζέαΝ ,ΝΰδαΝ δμΝπκζτ δη μΝΰθυ δμΝ
εαδΝ υηίκυζΫμΝπκυΝηαμΝπαλ έξ Νεαγ’σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝξλκθδΪμ,ΝεαγυμΝεαδΝ κΝαη έπ κΝ
θ δαφΫλκθΝ κυΝπκυΝ έξ ΝεαδΝφυ δεΪΝ βθΝπκζυ άΝΫλ υθαΝ κυΝεαδΝ δμΝΰθυ δμΝπκυΝηαμΝ
πλκ Ϋφ λ ,Ν δσ δΝξπλέμΝαυ ΫμΝ ΝγαΝά αθΝ υθα άΝβΝκζκεζάλπ βΝ βμΝ λΰα έαμΝηαμέ 
 
ΝγαΝηπκλκτ αη ΝθαΝπαλαζ έοκυη Ν αΝκθσηα αΝ πθΝηαγβ υθΝηαμ,ΝσπκυΝ έξαη Ναυ άΝ

βθΝ ιΫξκυ αΝ υθ λΰα έαΝεαδΝφυ δεΪΝ πΫζ ιαθΝαυ σΝ κΝηΪγβηαέΝ υ κέΝ έθαδΝκδΝ ιάμΝη Ν
αζφαίβ δεάΝ δλΪΝ : ζα κπκτζκυΝΜέ,Ν κυπΪθκυΝΚέ,ΝΚαζθ αλσ δΝΘέ,ΝΚαλθαξπλέ κυΝ
Μέ,ΝΚαλυ ΪεβΝέ,ΝΚσεεαζβΝέ,ΝΚκεεκθκτΝΦέ,ΝΚκυζκτλβΝ έ,ΝΛΪί αμΝΟέ,ΝΜκυ ακτλβμΝέ,Ν
ΜπαληπΪ κμΝ έ,Ν Παπαΰ πλΰέκυΝ έ,Ν Παπα σπκυζκμΝ Νέ,Ν Π λ Ϋ βΝ έ,Ν Π λ Ϋ βΝ έ,Ν
Πκζέ βΝΙέΝεαδΝ ΪγβΝ έΝέ 
 
Κζ έθκθ αμ,Ν υξαλδ κτη ΝπκζτΝ βθΝ δ υγτθ λδαΝ κυΝΓ ΛΝ αλίαε έκυΝξκζάμ,Ν λΫ βΝ
Ϊζδα,ΝπκυΝηαμΝφδζκιΫθβ Νυ ΝθαΝυζκπκδά κυη Ν βθΝπαλκτ αΝπ υξδαεάΝ λΰα έαέ 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 

 

Νπαλκτ αΝ λΰα έαΝ δ θ λΰάγβε Ν αΝπζαέ δαΝ πθΝηαγβηΪ πθΝΠ υξδαεάΝ λΰα έαΝI εαδΝ
Π υξδαεάΝ λΰα έαΝII κυΝ ηάηα κμΝΠζβλκφκλδεάμΝεαδΝΣβζ πδεκδθπθδυθΝ κυΝ γθδεκτΝεαδΝ
Καπκ δ λδαεκτΝ Παθ πδ βηέκυΝ γβθυθΝ η Ν πδίζΫπκυ αΝ εαγβΰά λδαΝ βθΝ
εέΓλβΰκλδΪ κυΝΜαλέαέΝΣκΝγΫηαΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ λΰα έαμ,Νη ΝαφκληάΝ κΝηΪγβηαΝ κυΝ
πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ βμΝΓ’ΝΛυε έκυ,ΝΠκζυηΫ αΝ έε υα,Ν Ϋΰδθ ΝπλΪιβΝ κΝΓ ΛΝ βμΝ
αλίαε έκυΝ ξκζάμ,Ν σπκυΝ ηαμΝ φδζκιΫθβ Ν βΝ δ υγτθ λδαΝ εέ λΫ βΝ ΪζδαΝ εαδΝ
υθ λΰα άεαη Ν η Ν κθΝ υπ τγυθκΝ εαγβΰβ άΝ κυΝ ηαγάηα κμΝ εέ λΰέθβΝ ζέαέΝ
υξαλδ κτη ΝπκζτΝ κυμΝπλκαθαφ λγΫθ μΝΰδαΝ βθΝπκζτ δηβΝ υηίκζάΝ κυμ,Ν βθΝκηαζάΝ
δ ιαΰπΰάΝ βμΝσζβμΝ δα δεα έαμ,ΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝ βθΝΪελπμΝ θ δαφΫλκυ αΝεαδΝι ξπλδ άΝ
ηπ δλέαΝ κυΝθαΝ δ Ϊικυη Ν ΝηέαΝ Ϊιβέ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



θΪπ υιβΝ επαδ υ δεκτΝυζδεκτΝΰδαΝ βΝ δ α εαζέαΝ κυΝαθ δε δη θκ λαφάΝπλκΰλαηηα δ ηκτΝπκυΝία έα αδΝ Ν ζ ε λκθδεΪΝ
επαδ υ δεΪΝΠαδξθέ δα 

 

ΚλΫ κμΝέΝ– ΜπσηπκυΝ έ  12  

1έΝ Ι ΓΧΓ  

 

 

ΛαηίΪθκθ αμΝυπσοβθΝ κΝ θαζυ δεσΝΠλσΰλαηηαΝπκυ υθΝΠζβλκφκλδεάμΝ κυΝΛυε έκυ,Ν
δμΝ αξτ α μΝ αζζαΰΫμΝ κΝ ξυλκΝ πθΝ Σ ξθκζκΰδυθΝ βμΝ ΠζβλκφκλέαμΝ εαδΝ πθΝ
πδεκδθπθδυθΝ εαδΝ η Ν σξκΝ βθΝ θέ ξυ βΝ πθΝ ΰθυ πθΝ εαδΝ πθΝ ιδκ ά πθΝ

ΠζβλκφκλδεάμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ απκε βγ έΝ δμΝ πλκβΰκτη θ μΝ Ϊι δμΝ κυΝ Λυε έκυ,Ν
υηη έξαη Ν βΝ δ ιαΰπΰάΝ κυΝ ηαγάηα κμΝ πδζκΰάμΝ βμΝ ΓΝ ΪιβμΝ «ΠκζυηΫ αΝ – 

έε υα»,ΝΰδαΝ βΝ ξκζδεάΝξλκθδΪΝβί1ζ-2015. 

 

τηφπθαΝη Ν κθΝξλκθκπλκΰλαηηα δ ησΝεαγυμΝεαδΝ κΝ ξ δα ησΝ βμΝ δΪλγλπ βμΝ βμΝ
τζβμΝ η Ν ίΪ βΝ αΝ ηαγβ δαεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪ,Ν αΝ θ δαφΫλκθ αΝ εαδΝ κΝ υπσίαγλκΝ πθΝ
ηαγβ υθΝ βμ ΪιβμΝπλκ έθαη ΝθαΝ θ αξγκτθ,Ν Νσζ μΝ δμΝ θσ β μ,Ν υθγ δεΫμΝ λΰα έ μΝ
πκυΝ εππκθάγβεαθΝ Ν απσΝ κυμΝ ηαγβ Ϋμ,Ν σ κΝ α κηδεΪΝ σ κΝ εαδΝ κηα δεΪ. ΰδθ Ν
εαγκ άΰβ βΝ πθΝηαγβ υθΝη Νδ δαέ λβΝπλκ κξάΝ αΝ Ϊ δαΝ βμΝ δ λ τθβ βμΝγΫηα κμ,Ν
κυΝ πλκΰλαηηα δ ηκτΝ λα βλδκ ά πθ,Ν βμΝ υζκπκέβ βμΝ εαδΝ βμΝ αιδκζσΰβ βμΝ κυΝ
απκ ζΫ ηα κμέ ΣκΝ αθαζυ δεσΝ πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ κυΝ ηαγάηα κμΝ φαέθ αδΝ κθΝ
παλαεΪ πΝπέθαεαΝ: 

ΠέθαεαμΝ1μΝΠλσΰλαηηαΝπκυ υθ 

θσ β αΝ
κυΝΠ 

Π λδ ξση θκ δίζέκΝ
Μαγβ ά 

Πλκ
δθση
θ μΝ
δ α

ε δεΫ
μΝ
υλ μ 

Παλα βλά
δμ 

 ΟΝ εσ ηκμΝ πθΝ
πκζυηΫ πθ 

δ αΰπΰάΝ αΝ
πκζυηΫ α 

ΣαΝ κηδεΪΝ
κδξ έαΝ πθΝ

πκζυηΫ πθ 
Λκΰδ ηδεσΝ
υΰΰλαφάμΝ

ΠκζυηΫ πθ 

 

 
 
 
Κ φέ1 
 
Κ φέβ 
 
Κ φέγ 
 

 

 

4 

 

2 

 

2 

 

1έΠκζυηΫ
α 

θΪζυ βΝ εαδΝ
ξ έα βΝ

πκζυηΫ πθΝ 
ΜΫγκ κμΝ
ξ έα βμΝ
φαληκΰυθΝ
πκζυηΫ πθΝ 
ξ έα βΝ κυΝ

 
 
 
Κ φέΝζ 
 
 
Κ φέΝη 

 

 

 

18 

 

4 
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π λδίΪζζκθ κμΝ
δ παφάμ 

 Τζκπκέβ βΝ
φαληκΰάμΝ
πκζυηΫ πθ 

 
Κ φέΝθ 

 

16 

 

 ΟδΝ φαληκΰΫμΝ
πκζυηΫ πθΝ βΝ
απάΝηαμ 

 
Κ φέΝι 

 

4 

 

 

 

βέ έε υα 

 Κ φέΝκ-
13 

θΝ
γαΝ
δ αξ
γ έ 

ΤπΪλξ δΝ
αζζβζκ πδ
εΪζυοβΝ
τζβμΝ η Ν κΝ
ηΪγβηαΝ
πδζκΰάμΝ
« φαληκΰ
ΫμΝ
Τπκζκΰδ
υθ» 

  

 πκΝ δμΝ παλαπΪθπΝ θσ β μΝ η έμΝ υηη έξαη Ν δμΝ ιάμ:  βΝ ΜΫγκ κΝ
ξ έα βμΝ φαληκΰυθΝ πκζυηΫ πθΝ (Κ φέζ)Ν ,σπκυΝ αφδ λυ αη Ν 1κΝ υλ μ,Ν βΝ

ξ έα βΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμΝ δ παφάμΝ (Κ φέη),ΝσπκυΝ αφδ λυ αη ΝζΝυλ μΝεαδΝ
βθΝ Τζκπκέβ βΝ φαληκΰάμΝ πκζυηΫ πθΝ (Κ φέθ),Ν ΰδαΝ 1θΝυλ μέΟπσ Ν εα αΝ βΝ
δΪλε δαΝ βμΝ ξκζδεάμΝ ξλκθδΪμΝ βί1ζ-βί1ηΝ ,αφδ λυ αη ΝγκΝυλ μΝ υθκζδεΪ,Ν η Ν
βθΝπαλκυ έαΝηαμΝ βθΝ ΪιβΝΝβΝ δ αε δεΫμΝυλ μΝαθΪΝ ί κηΪ αέ 

Μ ΝαφκληάΝ κΝγΫηαΝ βμΝπ υξδαεάμ λΰα έαμΝπκυΝηαμΝ σγβε ,ΝΰδαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ
πθΝ ηαγβ υθΝ δμΝ Ϋθθκδ μΝ κυΝ αθ δε δη θκ λαφκτμΝ πλκΰλαηηα δ ηκτΝ εαδΝ Ν
υθ υα ησΝ η Ν δμΝ θσ β μΝ κυΝ ηαγάηα κμΝ ΠκζυηΫ αΝ έε υαΝ βμΝ Γ’Ν Λυε έκυΝ

πλκ παγά αη Ν θαΝ ίλκτη Ν κθΝ εα ΪζζβζκΝ λσπκΝ δ α εαζέαμέΝ  αΝ πζαέ δαΝ
αυ άμΝ βμΝ αθααά β βμ,Ν άλγαη Ν Ν υαά β βΝ η Ν κυμΝ ηαγβ ΫμΝ κδΝ κπκέκδ,Ν
πλκ λξση θκδΝαπσΝ δμΝ λ δμΝ δαφκλ δεΫμΝεα υγτθ δμΝ(γ δεά,Ν ξθκζκΰδεάΝεαδΝ
γ πλβ δεά),Ν έξαθΝ εαδΝ δαφκλ δεσΝ πλσ λκΝ υπσίαγλκέΝ Ν πζ δκοβφέαΝ πθΝ
ηαγβ υθΝά αθΝ βμΝγ πλβ δεάμΝεα τγυθ βμΝεαδ υθ πυμΝη Νηδελσ λβΝ παφάΝ
η Ν κυμΝβζ ε λκθδεκτμΝυπκζκΰδ ΫμΝ θυΝΪζζκδΝά αθΝαλε ΪΝ ικδε δπηΫθκδΝεαδΝη Ν
Ϊλδ μΝ ΰθυ δμΝ Ν ζκΰδ ηδεΪΝ ΰ θδεάμΝ ξλά βμΝ (πέξέΝ word, powerpoint, 

φαληκΰΫμΝ απΰλαφδεάμ)έΝ ΛαηίΪθκθ αμΝ υπσοδθΝ αΝ παλαπΪθπ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ
φκλ πηΫθκΝ πλσΰλαηηαΝ πθΝ ηαγβ υθΝ ζσΰπΝ πθΝ παθ ζζβθέπθΝ ι Ϊ πθ,Ν
εα αζάιαη Ν σ δΝ δ αθδεσΝ π λδίΪζζκθΝ ΰδαΝ βθΝ πλυ βΝ παφάΝ κυμΝ η Ν κθΝ
αθ δε δη θκ λαφάΝ πλκΰλαηηα δ ησΝ έθαδΝ αυ σΝ κυΝ GameMaker. ΣκΝ
GameMaker έθαδΝ ΫθαΝ π λδίΪζζκθΝ πκυΝ υθ υΪα δΝ αΝ πκζυηΫ αΝ εαδΝ κθΝ
πλκΰλαηηα δ ησ η Ν λσπκΝφδζδεσΝεαδΝ θ δαφΫλκθΝΰδαΝσ κυμΝ θΝΫξκυθΝδ δαέ λβΝ
παφάΝη Ν κυμΝυπκζκΰδ ΫμΝαζζΪΝεαδΝαπκ ζ έΝπλσεζβ βΝΰδαΝαυ κτμΝπκυΝΫξκυθΝ
εΪπκδ μΝ ξ δεΫμΝΰθπ δμ,ΝίΪακθ ΪμΝ κυμΝ βθΝ δα δεα έαΝθαΝ βηδκυλΰά κυθΝ κΝ
δεσΝ κυμΝβζ ε λκθδεσΝπαδξθέ δέΝΜ Ν βθΝπΪλκ κΝ πθΝηαγβηΪ πθ,Ν κΝ θ δαφΫλκθΝ
πθΝηαγβ υθΝά αθΝη ΰΪζκΝ εαδΝ η Ν δεδΪΝ κυμΝπλκ λκπάΝ εαδΝ σλ ιβΝγΫζβ αθΝ θαΝ
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«παη ΝΫθαΝίάηαΝπαλαπΪθπ»Ν,ΰδ’αυ σΝεδΝ η έμΝ πδζΫιαη ΝθαΝ κυμΝ έικυη ΝεαδΝθαΝ
θ αξγ έΝ δμΝ λα βλδσ β ΫμΝ ηαμΝ κΝ Photoshop αζζΪΝ εαδΝ εΪ δΝ αεσηαΝ
Παθ πδ βηδαεκτΝ πδπΫ κυ,ΝκΝαζΰσλδγηκμΝDikjstra,ΝκΝκπκέκμΝ πέ βμΝ θ Ϊξγβε Ν
δμΝ λα βλδσ β ΫμΝηαμέ 
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βέΝ Ν Ι Κ ΛΙ ΝΣΟΤΝ ΝΣΙΚ ΙΜ ΝΟΣΡ ΦΟΤΝ
ΠΡΟΓΡ ΜΜ ΣΙΜΟΤ 

 

βέ1ΝΙ κλδεάΝ θα λκηάΝ κυΝαθ δε δη θκ λαφκτμΝπλκΰλαηηα δ ηκυ 

 

ΟδΝ π λδ σ λ μΝ αθ δε δη θκ λ φ έμΝ Ϋθθκδ μΝ ηφαθέ βεαθΝ αλξδεΪΝ β ΰζυ αΝ
πλκΰλαηηα δ ηκτ Simula 67,Ν βΝ κπκέαΝ ά αθΝ πλκ αθα κζδ ηΫθβΝ βθΝ
ε Ϋζ β πλκ κηκδυ πθ κυΝπλαΰηα δεκτΝεσ ηκυέΝΟδΝδ Ϋ μΝ βμΝSimula θιΝ πβλΫα αθΝ
εα ΪΝ βΝ εα έαΝ κυΝ ΥιίΝ βθΝαθΪπ υιβΝ βμ Smalltalk,Ν βμΝΰζυ αμΝπκυΝ δ άΰαΰ Ν κθΝ
σλκΝ αθ δε δη θκ λ φάμΝ πλκΰλαηηα δ ησμέΝ Ν Smalltalk αθαπ τξγβε Ν απσΝ κθ ΆζαθΝ
ΚΫδ βμΝ αδλ έαμ Xerox κΝ πζαέ δκΝ ηέαμΝ λΰα έαμΝ η Ν σξκΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝ
ξλά δηκυ,Ν αζζΪΝ εαδΝ τξλβ κυ,πλκ ππδεκτΝ υπκζκΰδ άέΝ Ό αθΝ βΝ ζδεάΝ Ϋε κ βΝ βμΝ
Smalltalk Ϋΰδθ Ν δαγΫ δηβΝ κ 1980 βΝ Ϋλ υθαΝ ΰδαΝ βθΝ αθ δεα Ϊ α βΝ κυΝ κηβηΫθκυΝ
πλκΰλαηηα δ ηκτΝη ΝΫθαΝπδκΝ τΰξλκθκΝυπσ δΰηαΝά αθΝά β θΝ ι ζέι δέΝ βΝΰζυ αΝ
αυ άΝσζκδΝκδΝ τπκδΝ κηΫθπθΝά αθΝεζΪ δμΝ ( θΝυπάλξαθΝ βζα άΝπδαΝπαλα κ δαεΫμΝ
κηΫμΝ κηΫθπθΝπαλΪΝησθκΝαθ δε έη θα)έ 

ΣβθΝ έ δαΝ π λέπκυΝ πκξά,Ν εαδΝ πέ βμΝ η Ν πδλλκΫμΝ απσΝ βΝ Simula,Ν κζκεζβλπθσ αθΝ βΝ
αθΪπ υιβΝ βμ C++ πμΝ ηέαμΝ δ ξυλάμΝ πΫε α βμΝ βμΝ βηκφδζκτμΝ ΰζυ αμΝ
πλκΰλαηηα δ ηκτ C βθΝ κπκέαΝ έξαθΝ Οη αηκ ξ υγ έΟΝ αθ δε δη θκ λ φάΝ
ξαλαε βλδ δεΪέΝ Ν πδλλκάΝ βμΝC++ΝεαγΥΝσζβΝ βμΝ εα έαΝ κυΝΥκίΝά αθΝεα αζυ δεάΝη Ν 

ξλά βΝ(GUI),ΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝκπκέπθΝκΝ ΠΝφαδθσ αθΝδ δαδ ΫλπμΝεα Ϊζζβζκμ,ΝεαδΝ
βΝ πέ λα βΝ βμΝC++Νκ άΰβ αθΝ βθΝ πδελΪ β βΝ βμΝαθ δε δη θκ λΫφ δαμΝπμΝία δεκτΝ
πλκΰλαηηα δ δεκτΝυπκ έΰηα κμέ 

ΣκΝ 1λληΝ βΝ ηφΪθδ βΝ βμ Java,Ν ηέαμΝ δ δαέ λαΝ πδ υξβηΫθβμ,Ν πζάλπμΝ
αθ δε δη θκ λ φκτμΝ ΰζυ αμΝπκυΝ Ϋηκδαα Ν υθ αε δευμΝη Ν βΝC/C++Ν εαδΝπλκ Ϋφ λ Ν
πλπ κπκλδαεΫμΝ ΰδαΝ βθΝ πκξάΝ υθα σ β μ,Ν Ϋ π Ν θΫαΝυγβ βΝ κθΝ ΠέΝΠαλΪζζβζαΝ
ηφαθέ βεαθΝ πκδεέζ μΝ Ϊ υπ μΝ ί ζ δυ δμΝ κΝ ία δεσΝ πλκΰλαηηα δ δεσΝ υπσ δΰηα,Ν
σππμΝ κδΝ αθ δε δη θκ λ φ έμ ΰζυ μΝ ηκθ ζκπκέβ βμΝ ζκΰδ ηδεκτ,Ν α ξ δα δεΪΝ
πλσ υπα εζπέΝ ΣκΝ βίί1Ν β Microsoft έα Ν βθΝ πλκ κξάΝ βμΝ βθΝ πζα φσληα .NET, 

ηέαΝαθ αΰπθδ δεάΝ βμΝJava πζα φσληαΝαθΪπ υιβμΝεαδΝ ε Ϋζ βμΝζκΰδ ηδεκτΝβΝκπκέαΝ
ά αθΝ ικζκεζάλκυΝ πλκ αθα κζδ ηΫθβΝ βθΝ αθ δε δη θκ λΫφ δαέΝ [1]( 

http://hermes.di.uoa.gr/exe_activities/algorithmoi/_11.html). 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Simula_67&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Smalltalk
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BB%CE%B1%CE%BD_%CE%9A%CE%AD%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BB%CE%B1%CE%BD_%CE%9A%CE%AD%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Xerox&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1980
https://el.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://el.wikipedia.org/wiki/GUI
https://el.wikipedia.org/wiki/Java
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=.NET&action=edit&redlink=1
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2.2 Γ θδεΪΝΰδαΝ κθΝαθ δε δη θκ λαφάΝπλκΰλαηηα δ ησ 

 

Μέα θΫαΝ δ ΫαΝ κθΝπλκΰλαηηα δ ησΝ ΰ θθάγβε Ν δμΝπαΰπηΫθ μΝ θκλίβΰδεΫμΝαε ΫμΝ αΝ
ΫζβΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝΥιίΝεαδΝπΫλα ΝπκζτΝΰλάΰκλαΝ βθΝΪζζβΝη λδΪΝ κυΝ ζαθ δεκτέΝ
Πλσε δ αδΝΰδαΝηδαΝθΫαΝ Ϊ βΝαθ δη υπδ βμΝπλκΰλαηηα δ δευθΝαθ δζάο πθΝεαδΝ κηυθΝ
πκυΝ κθκηΪα αδ αθ δε δη θκ λαφάμ (object-oriented)Ν πλκΰλαηηα δ ησμέΝ ΣβθΝ
ζ υ αέαΝ εα έαΝΫξ δΝΰέθ δΝβΝ πδελα κτ αΝεα Ϊ α βΝεαδΝΫξ δΝαζζΪι δΝλδαδεΪΝ αΝηΫξλδΝ

πλδθΝ απσΝ ζέΰαΝ ξλσθδαΝ ΰθπ ΪΝ εαδΝ αγ λΪΝ βη έαΝαθαφκλΪμΝ πθΝπλκΰλαηηα δ υθέ 
 δ ΫαΝ κυΝ αθ δε δη θκ λαφκτμΝ πλκΰλαηηα δ ηκτΝ άΝ βμΝ αθ δε δη θκ λαφκτμΝ
ξ έα βμΝ Ϋξ δΝ δμΝ λέα μΝ βμΝ Ν πκζτΝ απζκρεάΝ δ ΫαέΝ θαΝ πλσΰλαηηαΝ π λδΰλΪφ δΝ

" θΫλΰ δ μΟΝ( π ι λΰα έα)ΝπκυΝ φαλησακθ αδΝπΪθπΝ Ν κηΫθαέΝ θαΝία δεσΝ λυ βηαΝ
πκυΝ έγ αδΝ έθαδΝ αθΝ βΝ φδζκ κφέα,Ν βΝ κηάΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ έθαδΝ πλκ δησ λκΝ θαΝ
βλέα αδΝ δμΝ Ο θΫλΰ δ μΟΝ άΝ αΝ κηΫθαέΝ Ν απΪθ β βΝ Ν αυ σΝ κΝ λυ βηαΝ

πλκ δκλέα δΝ εαδΝ βΝ ία δεάΝ δαφκλΪΝ αθΪη αΝ δμΝ παλα κ δαεΫμΝ πλκΰλαηηα δ δεΫμΝ
ξθδεΫμΝεαδΝ βθΝαθ δε δη θκ λαφάΝπλκ Ϋΰΰδ βέ 

 αθ δε δη θκ λαφάμΝ ξ έα βΝ εζαηίΪθ δΝ πμΝ πλπ τκθ αΝ κηδεΪΝ κδξ έαΝ θσμΝ
πλκΰλΪηηα κμΝ αΝ κηΫθα,ΝαπσΝ αΝκπκέαΝ βηδκυλΰκτθ αδΝη Νεα ΪζζβζβΝηκλφκπκέβ βΝ
α αθ δε έη θα (objects)έΝ υ άΝ βΝ ξ έα βΝ απκ έξγβε Ν σ δΝ πδφΫλ δΝ εαζτ λαΝ
απκ ζΫ ηα α,ΝαφκτΝ αΝπλκΰλΪηηα α πκυΝ βηδκυλΰκτθ αδΝ έθαδΝπ λδ σ λκΝ υΫζδε αΝ
εαδΝ παθαξλβ δηκπκδά δηαέΝ Ϋίαδα,Ν βηδκυλΰκτθ αδΝηέαΝ δλΪΝαπσΝ τζκΰαΝ λπ άηα α,Ν
σππμΝΟΣδΝαελδίυμΝ έθαδΝΫθαΝαθ δε έη θκνΟ,ΝΟΠυμΝπλκ δκλέακυη ΝεαδΝπ λδΰλΪοκυη ΝΫθαΝ
αθ δε έη θκνΟ,Ν ΟΠυμΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ ξ δλέα αδΝ αΝ αθ δε έη θανΟΝ ΟΠυμΝ αΝ αθ δε έη θαΝ
υ ξ έακθ αδΝη αιτΝ κυμνΟέ [2](Ν δα λα δεΪΝξκζδεΪΝ δίζδα, ebooks.edu.gr, οβφδαεσΝ
ξκζ έκ,ΝΚ φέθέηΝ« θ δε δη θκ λαφάμΝΠλκΰλαηηα δ ησμ»Ν)έ 

 

 

βέγΝ Ν βµδκυλΰέαΝ Παδξθδ δυθΝ ΧμΝ ΜΫγκ κμΝ εµΪγβ βμΝ θ δε δµ θκ λαφκτμΝ
Πλκΰλαµµα δ µκτ 

 

Ό κ  βΝ ίδκηβξαθέα  πθ  παδξθδ δυθ  ΰέθ αδ  σζκΝ εαδ  π λδ σ λκ  ε λ κφσλα,  Ϋθαμ 
η ΰΪζκμ αλδγησμ απσ παθ πδ άηδα πκυ α ξκζκτθ αδ η  βθ πζβλκφκλδεά Ϋξκυθ 
δ αΰΪΰ δ Ϋθα έ κμ πλκΰλαηηα δ ηκτ παδξθδ δυθ α πλκΰλΪηηα α πκυ υθ κυμ. 
υ Ϊ αΝηαγάηα α, ξπλέακθ αδΝ  τκ Ϊι δμμ αυ ά πκυΝΫξ δ πμ σξκ θα κ βΰά δ κυμ 

φκδ β Ϋμ Ϊη α βθ ίδκηβξαθέα παδξθδ δυθ, υ  θα α ξκζβγκτθ η  αυ ά, εαδ αυ ά β 
κπκέαΝαθ δη ππέα δ κθ πλκΰλαηηα δ ησ παδξθδ δυθ αθ Ϋθα πλπ αλξδεσ σξβηαΝΰδα β 
δ α εαζέα εαδ η Ϊ κ β πθ δεαθκ ά πθ κυ πλκΰλαηηα δ ηκτ  Ϋθαθ πκζτ υοβζΪ 
πκδεκ κηβ δεσΝ εαδ παδ αΰπΰδεσ λσπκ. α δαση θκδΝ Ν αυ βΝ βθΝ απκοβΝ ΰδαΝ βθΝ
παδ αΰπΰδεάΝ αιέαΝ βμΝ βηδκυλΰέαμΝ βζ ε λκθδευθΝ παδξθδ δυθ,Ν γ ζά αη Ν θαΝ βθΝ
φαλησ κυη ΝεαδΝ κΝ ξκζ έκέ 

 
Οδ λΰα έ μ πλκΰλαηηα δ ηκτ  πκυ  π λδζαηίΪθκυθ  β  βηδκυλΰέα  ηδαμ  
πλαΰηα δεάμΝ  φαληκΰάμ έθαδ πδκ εα Ϊζζβζ μ απσ αυ Ϋμ πκυ π λδζαηίΪθκυθ 
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απκηκθπηΫθ μ εαδ ηβ πλαΰηα δεΫμ λΰα έ μέ  
 
πδπζΫκθ, ΰδα βθ πζ δκοβφέα πθ φκδ β υθ, β βηδκυλΰέα θσμ παδξθδ δκτ έθαδΝ

απζΪ πδκΝ δα ε α δεάΝ απσΝ βθΝ απζά ΰεα Ϊ α βΝ θσμ υ άηα κμ λαπ αυθΝ ά 
θσμ υ άηα κμ ξλΫπ βμέ  Ϋθθκδα βμ δα εΫ α βμ β βηδκυλΰέα πθ 
παδξθδ δυθ, θυ θ έθαδ οβζΪ β ζέ α πθ σξπθ επαέ υ βμ,  πλΫπ δ θα  
ηβ ζαηίΪθ αδ υπ’ σοδθέ Οδ φκδ β Ϋμ πκυ δα ε Ϊακυθ, κυζ τκυθ πδκ εζβλΪ εαδ 
έθαδ π λδ σ λκ πλσγυηκδ βθ πΫε α β πθ ΰθυ υθ κυμ, απσ αυ κτμ κδ 
κπκέκδ απζΪ πλκ παγκτθ θα π λΪ κυθ α δ α εση θα ηαγάηα αέ Γδ’Ν αυ σΝ εδΝ η έμΝ
εΪθαη Ν κΝηΪγβηΪΝηαμΝία δ ηΫθκΝ Ν λα βλδσ β μΝυ ΝθαΝ έθαδΝπδσΝ δα ε α δεσ! 
 

δΝ ζκδπσθΝ βΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝ ηαγβ υθ,Ν αθ ιαλ ά πμΝ βμΝ εα τγυθ βμΝ πκυΝ έξαθΝ
πδζΫι δΝ άΝ κυΝ ΰ θδεσ λκυΝ πλκΰλαηηα δ δεκτΝ κυμΝ υπσίαγλκυέΝ Ν ξλά βΝ πθΝ
βζ ε λκθδευθΝ παδξθδ δυθΝ πμΝ ΫθαΝ επαδ υ δεσΝ λΰαζ έκΝ ΰδαΝ βΝ δ α εαζέαΝ κυΝ
πλκΰλαηηα δ ηκτΝ Ϋξ δΝ πκζζΪΝ πζ κθ ε άηα αΝ θυΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ βζ ε λκθδευθΝ
παδξθδ δυθΝ πλκ γΫ δΝ ΫθαΝ κδξ έκΝ δα εΫ α βμΝ εαδΝ βηδκυλΰδεσ β αμΝ κθΝ
πλκΰλαηηα δ ησέΝ τηφπθαΝ η Ν κθΝ Overmars (βίίζ),Ν κδΝ ηαγβ ΫμΝ πκυΝ βηδκυλΰκτθΝ
βζ ε λκθδεΪΝ παδξθέ δαΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΫξκυθΝ π λδ σ λαΝ εέθβ λαΝ ΰδαΝ θαΝ κυθΝ κΝ ζδεσΝ
πλκρσθΝ κυΝπαδξθδ δκτ,Ν Ναθ έγ βΝη ΝηδαΝ υπδεάΝ λΰα έαΝπλκΰλαηηα δ ηκτ,Ν π δ άΝ αΝ
παδξθέ δαΝ έθαδΝπ λδ σ λκΝ δα λα δεΪΝεαδΝ ζευ δεσ λαΝκπ δεΪ. 
 
 αΝ βζ ε λκθδεΪΝ παδξθέ δαΝ κΝ π λδίΪζζκθ,Ν κδΝ ξαλαε άλ μΝ εαδΝ αΝ εβθδεΪΝ έθαδΝ
αθ δε έη θα (objects)έΝ ΝεΪγ Ν Ϋ κδκΝαθ δε έη θκΝκΝ βηδκυλΰσμΝ κυΝπαδξθδ δκτΝπλκ γΫ δΝ
κλδ ηΫθ μΝ υηπ λδφκλΫμέΝ Ν αιδκπκέβ βΝ ζκδπσθΝ βμΝ ξ έα βμΝ εαδΝ αθΪπ υιβμΝ
βζ ε λκθδευθΝπαδξθδ δυθΝπμΝ επαδ υ δεσΝ λΰαζ έκ,Ν ηπζΫε δΝΪη αΝ κυμΝηαγβ ΫμΝ βΝ
δα δεα έαΝ κυΝαθ δε δη θκ λαφκτμΝΝπλκΰλαηηα δ ηκτ. ΟδΝηαγβ ΫμΝ ιΪζζκυΝπαέλθκυθΝ
Ϊη αΝκπ δεάΝαθα λκφκ σ β βΝΰδαΝ βθΝπλσκ σΝ κυμ,ΝεαγυμΝ βηδκυλΰκτθΝ κΝπαδξθέ δέΝ
υ σΝ κυμΝ πδ λΫπ δΝθαΝ θ κπέακυθΝΰλάΰκλαΝεαδΝθαΝ πδζτκυθΝ αΝ φΪζηα αΝ κυμέΝΣ ζδεΪ,Ν

κδΝηαγβ ΫμΝΫξκυθΝΫθαΝαπ σ,Νπλαΰηα δεσΝπαδξθέ δ,Ν κΝκπκέκΝηπκλκτθΝθαΝ κΝπαέικυθΝη Ν
κυμΝ φέζκυμΝ άΝ βθΝ κδεκΰΫθ δαΝ κυμΝ άΝ θαΝ κΝ ηκδλα κτθΝ κΝ δα έε υκ εαδΝ θαΝ κΝ
ι ζάικυθΝ σ κΝ αυ κέΝ πδγυηκτθέΝ [3](Παθ πδ άηδκΝ Μαε κθέαμ,ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ
ΚκδθπθδευθΝ πδ βηυθ,Ν δα ηβηα δεσΝ ΠλσΰλαηηαΝ Μ απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ αΝ
ΠζβλκφκλδαεΪΝ υ άηα α,Ν δπζπηα δεάΝ λΰα έα,Ν Μ απ υξδαεκτΝ Φκδ β ά,Ν Κυ αΝ
γαθα έκυ)έ 

 
 
υ σΝ κΝ πλα βλβ αη Ν εδΝ απκΝ κυμΝ δεκτμΝ ηαμΝ ηαγβ ΫμΝ εαγυμΝ ,Ν παλ’Ν σ, δΝ ά αθΝ ΫθαΝ

ηΪγβηαΝ πδζκΰάμΝΰδ’αυ κτμΝεαδΝ πδπζΫκθΝ θυΝ έξαθΝ κθΝφσλ κΝ δαίΪ ηα κμΝεαδΝΪΰξκυμ,Ν
π δ άΝά αθΝβΝξλκθδΪΝ πθΝπαθ ζζβθέπθΝ ι Ϊ πθ,Ν έξαθΝαλε άΝ δΪγ βΝεαδΝσλ ιβΝΰδαΝ
βθΝ βηδκυλΰέαΝ κυΝ δεκτΝ κυμΝ παδξθδ δκτΝ εαδΝ εα αΝ υθΫπ δαΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ βμΝ
εΪ κ Ν λα βλδσ β αμ,Ν ΝίαγησΝπκυΝαλε κέΝηαγβ ΫμΝηαμΝα ξκζδσθ κυ αθΝεαδΝ βθΝ
υλαΝ κυΝΝ δαζ έηηα κμΝαζζΪΝεαδΝ κθΝ ζ τγ λσΝ κυμΝξλσθκέΝ 
 

 

βέζΝΣκΝΠλκΰλαµµα δ δεσΝΠ λδίΪζζκθ 

ΣκΝζκΰδ µδεσΝGameMaker έθαδΝΫθαΝ λΰαζ έκΝεα α ε υάμΝβζ ε λκθδευθΝπαδξθδ δυθΝ Ν
π λδίΪζζκθΝWindows εαδΝMac OS εαδΝ βµδκυλΰάγβε Ν απσΝ κθ Mark Overmars Ν
ΰζυ αΝ πλκΰλαµµα δ µκτΝ DelphiέΝ άµ λαΝ ιαεκζκυγ έΝ θαΝ αθαπ τ αδΝ εαδΝ θαΝ
δαθΫµ αδ απσΝ βθΝ αδλέαΝ YoYo Games [4],Ν βθΝ κπκέαΝ υµµ Ϋξ δΝ κΝ αλξδεσμΝ



θΪπ υιβΝ επαδ υ δεκτΝυζδεκτΝΰδαΝ βΝ δ α εαζέαΝ κυΝαθ δε δη θκ λαφάΝπλκΰλαηηα δ ηκτΝπκυΝία έα αδΝ Ν ζ ε λκθδεΪΝ
επαδ υ δεΪΝΠαδξθέ δα 

 

ΚλΫ κμΝέΝ– ΜπσηπκυΝ έ  18  

βµδκυλΰσμέ 
 

Ν ζ υ αέαΝΫε κ βΝ κυΝζκΰδ µδεκτΝυπκ βλέα δΝαλε ΪΝεαδθκτλδ μΝζ δ κυλΰέ μΝαπσΝ βΝ
αλξδεάΝ Ϋε κ βΝ κυΝ 1λλλ,Ν σππμΝ λδ δΪ α αΝ ΰλαφδεΪΝ εαδΝ µέαΝ ίΪ βΝ κµΫθπθΝ
Ϋ κδµπθΝ βζ ε λκθδευθΝ παδξθδ δυθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ βµδκυλΰβγ έΝ απσΝ κυμΝ ξλά μΝ κυΝ
ζκΰδ µδεκτέΝ ΝΣκΝGameMaker απκ ζ έΝΫθαΝπ λδίΪζζκθΝ κΝκπκέκΝκΝξλά βμΝµπκλ έΝ
θαΝ αθαπ τι δΝ βζ ε λκθδεΪΝ παδξθέ δαΝ ξπλέμΝ θαΝ απαδ έ αδΝ βΝ ΰθυ βΝ µέαμΝ τθγ βμΝ
ΰζυ αμΝπλκΰλαµµα δ µκτέ 

 

 

 

δεσθαΝ1έ ΟγσθβΝαπσΝ κΝζκΰδ µδεσΝύameΜaker 

 

 

 κΝ π λδίΪζζκθΝ κυΝ ζκΰδ µδεκτΝ ξλβ δµκπκδ έ αδΝ ΫθαΝ τ βµαΝ « τλ Ν εαδΝ Ϊφβ »Ν
( δεσθαΝ 1)Ν κΝ κπκέκΝ πδ λΫπ δΝ κυμΝ ξλά μΝ πκυΝ θΝ έθαδΝ ικδε δπµΫθκδΝ µ Ν δμΝ
υθάγ δμΝΰζυ μΝπλκΰλαµµα δ µκτΝθαΝ βµδκυλΰκτθΝπαδξθέ δαΝµΫ πΝ βμΝ δεκθδεάμΝ

κλΰΪθπ βμΝ δεκθδ έπθΝΝ βθΝ ΝκγσθβέΝ ΝΣαΝ Ν δεκθέ δαΝ Ναυ ΪΝ Ναθαπαλδ κτθΝ Ν θΫλΰ δ μΝΝ
πκυΝ υµίαέθκυθ µΫ αΝ κΝ παδξθέ δ,Ν ΰδαΝ παλΪ δΰµαΝ εέθβ β,Ν ξ δα µσΝ εαδΝ Ϋζ ΰξκΝ
κµυθέΝ ΓδαΝ π λδ σ λκΝ Ϋµπ δλκυμΝ ξλά μΝ κθΝ πλκΰλαµµα δ µσΝ κΝ π λδίΪζζκθΝ
δαγΫ δΝ µέαΝ θ πµα πµΫθβΝ π λδΰλαφδεάΝ ΰζυ αΝ πλκΰλαµµα δ µκτ,Ν Game Maker 

Language (GML)Ν βΝ κπκέαΝ πδ λΫπ δΝ βΝ βµδκυλΰέαΝ π λδ σ λκΝ τθγ πθΝ
βζ ε λκθδευθΝ παδξθδ δυθέ [5](Άλγλκ: « δ α εαζέαΝ πλκΰλαηηα δ ηκτΝ ηΫ πΝ
ξ έα βμΝ βζ ε λκθδευθΝ παδξθδ δυθ: Ν π λέπ π βΝ κυΝ GameMaker, πθΝ

αλβηπαζέ βΝΙέΝεαδΝΜδξαβζέ βΝΝέΝ)έ 
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γέΝ ΝΜ ΘΟ ΟΛΟΓΙ  

 

 τηφπθαΝ η Ν βθΝ Ϋλ υθαΝ πκυΝ εΪθαη ,Ν βΝ εα ΪζζβζβΝ η γκ κζκΰέαΝ ΰδαΝ κθΝ λσπκΝ
δ α εαζέαμΝά αθΝΫθαμΝυπκζκΰδ άμΝαθΪΝ τκΝηαγβ Ϋμ,Νυ ΝθαΝηΪγκυθΝθαΝζ δ κυλΰκτθΝ
εαδΝ Ν υθ λΰα δεσΝ πέπ κΝ η Ν ΰεα βηΫθβΝ βΝ ία δεάΝ Ϋε κ βΝ κυΝ GameMaker. 
θ δε έη θκΝ κυΝ δ αε δεκτΝ ηαμΝ θαλέκυΝ ά αθ βΝ ικδε έπ βΝ πθΝ ηαγβ υθΝ βμΝ Γ’Ν

Λυε έκυΝη Ν κΝπ λδίΪζζκθΝ κυΝGameMaker. 

 κηΫθκυΝσ δΝκδΝηαγβ ΫμΝγαΝΫλγκυθΝ Νπλυ βΝ παφάΝη Ν κΝ υΰε ελδηΫθκΝζκΰδ ηδεσΝ
γ πλά αη Νσ δΝεαζσΝγαΝά αθΝ βθΝαλξάΝθαΝΰέθ δΝηδαΝπαλκυ έα βΝΰδαΝ κΝπ λδίΪζζκθΝ κυΝ
GameMakerέΝΠΫλαθΝαυ κτΝΰδαΝ δμΝπλυ μΝ λα βλδσ β μ,ΝΰδαΝθαΝ κτη ΝεαδΝφυ δεΪΝαθΝ
κυμΝ αλΫ δΝ κΝ λσπκμΝ κυΝ ηαγάηα κμ,Ν υ αη Ν ΰδαΝ υηπζάλπ βΝφτζζαΝ αιδκζσΰβ βμΝ
υ Ν θαΝπλκ αλησακυη Ν κΝπ λδ ξση θκΝ εαδΝ κΝ πέπ κΝ υ εκζέαμΝ λα βλδκ ά πθ,Ν
αθΪζκΰαΝη Ν δμΝαθΪΰε μΝ πθΝηαγβ υθέ 

 

3.1 εκπσμΝεαδΝ δ αε δεκέΝ σξκδ 

 ΟΝαλξδεσμ ηαμΝ σξκμΝά αθΝθαΝυπΪλι δΝ π άΝπλκ κδηα έαΝεαδΝ θΝ ΫζβΝ παφάΝ
η Ν αΝπκζυηΫ αΝ έε υαΝαπκΝσζκυμΝ κυμΝηαγβ ΫμΝηαμ,Ναθ ιαλ ά πμΝεα τγυθ βμΝ
(γ δεά, ξθκζκΰδεά,γ πλβ δεά)έΝ 
 

 ΝαΝεα αφΫλκυη ΝηΫ αΝαπκΝ δμΝ λα βλδσ β μΝ κυΝGameMaker θαΝεα αθκά κυθΝ
δμΝ Ϋθθκδ μΝ κυΝ αθ δε δη θκ λαφκτμΝ πλκΰλαηηα δ ηκτΝ υ Ν θαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ
φ δΪικυθΝησθαΝ κυμΝ κΝ δεσΝ κυμΝπαδξθέ δέ δ δεσ λαΝΰδαΝ κΝGameMaker: 
 

 θαΝ βηδκυλΰά κυθΝεαδΝθαΝξ δλδ κτθΝsprites 

 θαΝ βηδκυλΰά κυθΝεαδΝθαΝπλκΰλαηηα έ κυθ objects 

 θαΝ βηδκυλΰά κυθΝεαδΝθαΝξ δλδ κτθΝbackgrounds 

 θαΝ βηδκυλΰά κυθΝrooms η Ν δα λα δεκτμΝ«λσζκυμ»ΝεαδΝ« εβθδεΪ»Ν 
 
 

 ΜΫ αΝαπσΝ κθΝ λσπκΝ δ α εαζέαμΝηαμ θαΝηΪγκυθΝ θαΝ λΰΪακθ αδΝα κηδεΪ,Ν σ κΝ
εαδΝκηα δεΪ,Ν κΝκπκέκΝγαΝ κυμΝά αθΝξλά δηκΝεαδΝ Νπ λαδ ΫλπΝεα α Ϊ δμΝσππμΝ
κΝπαθ πδ βηδαεσΝΝάΝ κΝ λΰα δαεσΝπ λδίΪζζκθέ 

 
 ΝαΝ έικυη Νσ δΝβΝ δ α εαζέαΝη Ν βΝίκάγ δαΝ πθΝβζ ε λκθδευθΝπαδξθδ δυθΝ έθαδΝ

απκ ζ ηα δεάέ 
 

 ΝαΝ παλαηΫθ δΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ ΰδαΝ κΝ ηΪγβηαΝ αη έπ κΝ εαδΝ η Ν βθΝ πΪλκ κΝ πθΝ
ηαγβηΪ πθΝθαΝ ι ζέ κθ αδΝκδΝΰθυ δμΝ κυμέ 
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3.2 δ αε δεάΝ λα βΰδεά 

ΓδαΝ βθΝκηαζάΝη Ϊία βΝ πθΝηαγβ υθΝ κΝπ λδίΪζζκθΝGameMaker πλαΰηα κπκδάγβε Ν
ηέαΝ παλκυ έα βΝ κΝ ηΪγβηαΝ ΰδ’αυ σέΝ  βΝ υθΫξ δαΝ έθαη Ν κυμΝ ηαγβ ΫμΝ Ϋ κδηκΝ κΝ
παδξθέ δΝ Ν ε ζΫ δηβΝ ηκλφάΝ εαδΝ κυμΝ αβ κτ αη Ν αφκτΝ παέικυθΝ η Ν αυ σΝ θαΝ κΝ
π λδΰλΪοκυθέΝΝΎ λα,Ν κΝεΪγ Να υΰΪλδΝηαγβ υθΝεα α ε ταα Ν κθΝυπκζκΰδ άΝ κυΝ κΝ
πλυ κΝ ηΫλκμΝ κυΝ παδξθδ δκτΝ εαγυμΝ η έμ,Ν παλκυ δΪααη Ν ίάηα-ίάηαΝ βθΝ εα α ε υάΝ
κυέΝ ΣΫζκμΝ αβ κτ αη Ν απκΝ εΪγ Ν α υΰΪλδΝ ηαγβ υθΝ θαΝ κζκεζβλυ κυθΝ ησθκδΝ κυμΝ κΝ
παδξθέ δέΝ ΓδαΝ ηδαΝ πδκΝ κζκεζβλπηΫθβΝ δεσθα,Ν ξ δεΪΝ η Ν κΝ πυμΝ γαΝ υθ ξδασ αθΝ βΝ
δ α εαζέα,Ν δμΝπλυ μΝ λα βλδκ β μΝ σγβεαθΝεαδΝφτζζαΝαιδκζσΰβ βμέΝΜέαΝΰ θδεάΝ
δεσθαΝ ΰδαΝ κΝ πυμΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν κΝ ηΪγβηΪΝ ηαμΝ έθαδΝ βΝ ιάμμΝ βθΝ αλξάΝ βΝ
παλκυ έα βΝ πκυΝ Ϋΰδθ Ν βθΝ ΪιβΝ ξ δεάΝ η Ν κΝ π λδίΪζζκθΝ κυΝ GameMaker, 
αεκζκτγβ ΝηδαΝ δλΪΝ λα βλδκ ά πθΝ ξ δεΫμΝη Ν κΝπ λδίΪζζκθ,Ντ λαΝκδΝηαγβ ΫμΝ
ηαμΝπάλαθΝηέαΝΰ τ βΝαπκΝ κΝπ λδίΪζζκθΝ κυΝphotoshopΝεαδΝ ΫζκμΝυζκπκδάγβε ΝΪζζβΝ
ηδαΝ λα βλδσ β α,ΝβΝκπκέαΝ θΝ υηπ λδ ζαηίαθσ αθΝ κΝ επαδ υ δεσΝπλσΰλαηηαέΝΣκΝ
τθκζκΝ πθΝ λα βλδκ ά πθΝαεκζκυγ έΝαθαζυ δεΪΝπαλαεΪ πέ 
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ζέΝΠ ΡΟΤΙ  ΝΣΟΤΝΠΡΟΓΡ ΜΜ ΣΟΝGameMaker 

ΓδαΝ βθΝ ΫθαλιβΝ κυΝ ηαγάηα κμΝ γ ζά αη ,Ν αφκυΝ ΰθπλδ άεαη Ν η Ν αΝ παδ δΪ,Ν θαΝ κυμΝ
δ Ϊΰκυη Ν κΝ π λδίΪζζκθΝ πκυΝ γαΝ α ξκζδσθ κυ αθΝ ΰδαΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ ξλκθδεσΝ
δΪ βηαΝ βμΝ ξκζδεάμΝ ξλκθδΪμ,Ν κΝGameMaker. υ σΝ κΝ εΪθαη Νη  ηέαΝπαλκυ έα βΝ
ΧίζέΠ Ρ ΡΣ Μ Ν Ψ,ΝσπκυΝ ξγάεαη ΝΫεπζβε κδΝαλε ΫμΝ λπ ά δμΝεαδΝ έ αη Ναλε άΝ
πλκ άζπ βΝ Ν εΪ δΝπκυΝά αθΝΰδαΝ κυμΝπ λδ σ λκυμ,Ν (ΝβΝπζ δκοβφέαΝ πθΝηαγβ υθΝ
πλκΫλξκθ αθΝ απκΝ γ πλβ δεάΝ εα τγυθ β),Ν πλπ σΰθπλκέΝ Μ Ν βθΝ παλκυ έα β,Ν αΝ
παδ δΪΝάλγαθΝ Ν παφάΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝη Ν δμΝΫθθκδ μΝ κυΝ δΝ έθαδΝ κΝGameMaker, πυμΝ
ζ δ κυλΰ έ,Ν πκδΪΝ έθαδΝ αΝ λΰαζ έαΝ κυ,Ν βζα άΝ δΝ έθαδΝ αΝ sprites ( δεσθ μΝ πκυΝ
ξλβ δηκπκδκτθ αδΝΰδαΝ αΝαθ δε έη θαΝαυ υθ),ΝπκδΫμΝ έθαδΝκδΝ δ δσ β μΝ κυΝGameMaker, 
βζα άΝβΝ βηδκυλΰέα πθΝobjects (αθ δε δηΫθπθ)ΝεαδΝ πθΝ υηπ λδφκλυθΝ κυμ,ΝαθΝ έθαδΝ
ΰδαΝπαλΪ δΰηαΝαεέθβ αΝάΝη αεδθκτθ αδ,Ν βΝ βηδκυλΰέαΝπέ αμΝαζζΪΝεαδΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ
φσθ κυΝεαγυμΝεαδΝ βθΝ δ αΰπΰάΝάξκυΝ ΝεΪγ Νπαδξθέ δέΝΜέαΝξαλαε βλδ δεάΝαθ έ λα βΝ
πθΝ παδ δυθΝ ά αθΝ σ, δΝ Ν γαΝ άγ ζαθΝ θαΝ φ δΪικυθΝ κΝ δεσΝ κυμΝ παδξθέ δ,Ν εΪ δΝ αθΝ κΝ

PacMan ,Ν πκυΝ σζκδΝ ηαμΝ έξαη Νπαέι δΝ εΪπκ !Ν δΝ ΰδαΝ αλξά,Ν αθΝ 1β λα βλδσ β αΝ
απκφα έ αη ΝθαΝεΪθκυη ΝεΪ δΝ ξ δεΪΝαπζσ,Νυ ΝθαΝ ικδε δπγκτθΝη Ν δμΝΫθθκδ μΝπκυΝ
έξαθΝ αεκτ δΝ ΰδαΝ πλυ βΝ φκλΪΝ εαδΝ τ λαΝ απκφα έ αη Ν θαΝ εΪθκυη Ν βΝ ββ 
λα βλδσ β αΝ(Λαίτλδθγκμ),ΝπκυΝγτηδα Ν κΝπαδξθέ δΝPacMan. 
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ηέΝ Ν Ρ  ΝΜ  

ηέ1Ν λα βλδκ β μ GameMaker 

Πλαΰηα κπκδά αη Ν υθκζδεΪΝ λ δμΝ λα βλδσ β μΝ κΝπ λδίΪζζκθΝ κυΝGameMaker η Ν
δμΝκπκέ μΝγ ζά αη ΝκδΝηαγβ Ϋμ,ΝηΫ πΝ δμΝαυιαθση θβμΝ υ εκζέαμΝ κυμ,ΝθαΝηπαέθκυθΝ
πδκΝίαγδΪΝ δμΝΫθθκδ μΝ κυΝαθ δε δη θκ λαφκτμΝπλκΰλαηηα δ ηκτ,Νη Νπλκςπσγ βΝ
σηπμΝ ΝεΪγ ΝίάηαΝθαΝΰέθ αδΝεα αθκβ σΝ κΝ δΝΫξκυθΝαθαζΪί δΝθαΝυζπκδά κυθέΝ 

 

 

 

 

5.1.1 λα βλδσ β αΝ1β 

 

δ αΰπΰάΝ κΝπ λδίΪζζκθΝGameMaker. 

 

ΓδαΝ βθΝπλυ βΝ λα βλδσ β αΝξλβ δηκπκδάγβε Ν ΫθαΝπαδξθέ δΝ tutorial κυΝGameMaker 

πκυΝ ίκβγΪ δΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ κΝ π λδίΪζζκθέΝ βηδκυλΰά αη Ν ζκδπσθΝ κΝ παλαεΪ πΝ
φτζζκΝ λΰα έαμΝπμΝεα υγυθ άλδαΝΰλαηηάΝΰδαΝ κυμ ηαγβ Ϋμέ 
 

εκπσμΝ κυΝφτζζκυΝ λΰα έαμΝ έθαδΝβΝαθΪπ υιβΝ θσμΝπαδξθδ δκτ,Ν κΝκπκέκΝκΝξλά βμΝ
εαζ έ αδΝ θαΝ πδζΫι δΝη Ν κΝπκθ έεδΝαθ δε έη θαΝ ΝηδαΝπέ αΝ εαδΝη Ν κθΝ λσπκΝαυ σΝθαΝ
ε λ έ δΝπσθ κυμΝ(άΝθαΝξΪ δΝ κΝπαδξθέ δ)έ 

 

δεσθαΝΝβ. Tutorial 

 

δ αΰπΰάΝ πθΝsprites 

 

 αΝπαδξθέ δαΝ κυΝGAME MAKER ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ δΪφκλαΝ δεκθέ δαΝΰδαΝ αΝ
αθ δε έη θαΝπκυΝυπΪλξκυθΝ Ναυ ΪΝ(αθγλππΪεδα, κέξκμ,ίσηί μ,Νεέζέπέ)έΝΟδΝ δεσθ μΝ
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αυ ΫμΝκθκηΪακθ αδΝspritesέΝ Νπλκ γάεβΝ πθΝsprites ΰέθ αδΝαπκΝ βθΝ πδζκΰάΝ
Resources-> CreateSprite άΝαπκΝ κΝαθ έ κδξκΝ δεκθέ δκέΝ βΝ υθΫξ δαΝ πδζΫΰ Ν
LoadSprite κΝη θκτΝπκυΝγαΝ ηφαθδ έΝεαδΝ έθ αδΝ κΝεα ΪζζβζκΝσθκηαέ 
 

 
                                                                
                                                δεσθα 3. δ αΰπΰάΝSprite 

 

δ Ϊΰ Ν δμΝ δεσθ μΝπκυΝαθ δ κδξκτθΝ αΝπαλαεΪ πΝαθ δε έη θαμΝηάζκ,ΝηπαθΪθα,Ν
ε λΪ δ,ΝφλΪκυζα,ΝίσηίαΝεαδΝ κέξκμέΝ αΝα θδε έη θαΝαυ ΪΝ υ Ν αΝκθσηα αΝspr_apple, 

spr_banana, spr_cherry,spr_strawberry, spr_bomb εαδΝspr_wall. 

 

 

βηδκυλΰέαΝobjects 

 

 

 

 

 

 

 
      δεσθα 4. βηδκυλΰέαΝObjects 

 

ΣαΝsprites έθαδΝησθκΝ δεσθ μέΝ θΝηπκλκτθΝθαΝη αεδθβγκτθ,ΝθαΝ λΫικυθΝεέζέπέΝέΝΓδαΝθαΝ
ΰδθ δΝαυ σΝπλΫπ δΝθαΝ βηδκυλΰβγκτθΝ αΝεα ΪζζβζαΝαθ δε έη θαΝ(objects)ΝεαδΝθαΝ
υθ γκτθΝη Ν αΝαθ έ κδξαΝspritesέΝ Ν βηδκυλΰέαΝobjects ΰέθ αδΝαπκΝ βθΝ πδζκΰάΝ

Resources->CreateObject άΝαπκΝ κΝαθ έ κδξκΝ δεκθέ δκέΝ Ναθ δ κέξδ βΝη Ν κΝ
εα ΪζζβζκΝsprite ΰέθ αδΝαπκΝ κΝη θκτΝπκυΝ ηφαθέα αδΝ 
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δεσθα 5. θ δ κέξδ βΝSprite ΝObject                                                             

 

βηδκυλΰά ΝΫθαΝαθ δε έη θκΝΰδαΝ κΝsprite spr_appleέ υ Ν κΝαθ δε έη θκΝ κΝ
σθκηαΝobj_apple.                 

 

 

 

βηδκυλΰέαΝ υηπαΰυθΝαθ δε δηΫθπθ 

 

ΚΪπκδαΝαπκΝ αΝαθ δε έη θαΝπκυΝυπΪλξκυθΝ αΝπαδξθέ δαΝ έθαδΝ υηπαΰάΝ(solid)έΝ υ σΝ
βηαέθ δΝσ δΝηΫ αΝαπκΝαυ αΝ θΝηπκλκτθΝθαΝπ λΪ κυθΝΪζζαΝαθ δε έη θαέΝ κΝ
υΰε ελδηΫθκΝπαδξθέ δΝ κΝησθκΝ υηπαΰΫμΝαθ δε έη θκΝ έθαδΝκΝ κέξκμέΝ 
βηδκυλΰ έ Ν κΝαθ δε έη θκΝobj_wall εαδΝ βθΝαθ έ κδξβΝ πδζκΰάΝ, πδζΫΰ Ν

solid. 

 

 

Πλκ γάεβΝ υηπ λδφκλυθΝ αΝαθ δε έη θαέ 
 

ΣαΝπ λδ σ λαΝαπκΝ αΝαθ δε έη θαΝπκυΝυπΪλξκυθΝ αΝπαδξθέ δαΝ θΝ έθαδΝαεέθβ α,Ν
αζζΪΝαθ δ λκτθΝάΝη αεδθκτθ αδΝ κΝεζέεΝ κυΝπκθ δεδκτέΝΓδαΝθαΝΰέθ δΝαυ σΝ,ΝπλΫπ δΝ αΝ
αθ δε έη θαΝθαΝπλκ γκτθΝκδΝαθ έ κδξ μΝ υηπ λδφκλΫμέΝ υ σΝΰέθ αδΝηΫ πΝ κυΝ
εαγκλδ ηκτΝΰ ΰκθσ πθΝ(events). Events υηίαέθκυθ,Νσ αθΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΝ τκΝ
αθ δε έη θαΝ υΰελκυ κτθΝάΝσ αθΝπα ά κυη ΝΫθαΝπζάε λκΝαπκΝ κΝπζβε λκζσΰδκέΝΣαΝ
events υθκ τκθ αδΝαπκΝεΪπκδ μΝ θΫλΰ δ μΝ(actions),ΝσππμΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΝβΝ
η αεέθβ βΝπλκμΝεΪπκδαΝεα τγυθ β,ΝβΝατιβ βΝ κυΝ εσλΝεέζέπέΝέ 
 

υηπ λδφκλΪ-ρΝεα ΪΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ κυΝobj_apple,Ν κΝαθ έ κδξκΝαθ δε έη θκΝθαΝ
η αεδθ έ αδΝαυ σηα αΝεαδΝ υξαέαΝπλκμΝεΪγ Νεα τγυθ βέ 
Event-ρΝ βηδκυλΰέαΝobj_apple 

Action-ρΝ υξαέαΝη αεέθβ βΝπλκμΝηδαΝεα τγυθ β 

δπζσΝεζέεΝ κΝobj_apple- AddEvent-> Create εαδΝ πδζκΰάΝ κυΝaction 

MoveFixed(Drag and Drop κΝαθ έ κδξκΝπαλΪγυλκΨέΝ πδζΫΰ αδΝσζαΝ αΝκΝ
ί ζΪεδαΝεαδΝ κΝπ έκΝspeed δ Ϊΰ Ν βθΝ δηάΝκέ 
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υηπ λδφκλΪ-ρΝΌ αθΝ κΝobj_apple υΰελκτ αδΝη Ν κθΝ κέξκ,ΝθαΝαθαπβ Ϊ 

Event-> Collision event η  κ obj_wall 

Action->Bounce ( έθαδ κ tab move , κ π έκ jump ) 

AddEvent->Collision εαδ πδζκΰά κυ Action Bounce 

 

υηπ λδφκλΪ-ρΝσ αθΝεΪθκυη ΝεζέεΝ κΝobj_apple σ Ναυ σΝθαΝη αεδθ έ αδΝ ΝηδαΝ
υξαέαΝγΫ βΝεαδΝκΝπαέξ βμΝθαΝε λ έα δΝηίΝπσθ κυμέ 

Event-> Mouse event Left pressed  

Action1-> jump to random position  

Action2-> set score – δηά 50 εαδ πδζκΰά κ relative 

AddEvent-> Mouse Event (left pressed) εαδ δ αΰπΰά πθ actions : jump to a 

random position εαδ set the score relative to 50 

 

βηδκυλΰέαΝπέ αμ 

ΓδαΝθαΝ βηδκυλΰά κυη ΝηδαΝπέ αΝ(room)Ν βθΝκπκέαΝγαΝυπΪλξκυθΝ αΝobjects κυΝ
παδξθδ δκτ,Ν πδζΫΰκυη Νcreate room 

 

 
      

δεσθα 6. βηδκυλΰέαΝRoom 

 

ΣαΝsprites πκυΝξλβ δηκπκδκτη Ν Ναυ σΝ κΝπαδξθέ δΝ έθαδΝγβxγβΝέΝΓδαΝαυ σΝ πδζΫΰκυη Ν
SnapX γβΝεαδΝSnapY 32.  

Σκπκγ έ Ν αΝobj_wall εαδΝobj_apple σππμΝφαέθ αδΝ κΝπαλαεΪ πΝ ξάηαέ 
 

 
       

δεσθα 7. ΣκπκγΫ β βΝobj_wall 



θΪπ υιβΝ επαδ υ δεκτΝυζδεκτΝΰδαΝ βΝ δ α εαζέαΝ κυΝαθ δε δη θκ λαφάΝπλκΰλαηηα δ ηκτΝπκυΝία έα αδΝ Ν ζ ε λκθδεΪΝ
επαδ υ δεΪΝΠαδξθέ δα 

 

ΚλΫ κμΝέΝ– ΜπσηπκυΝ έ  26  

 

πκγβε τ Ν δμΝαζζαΰΫμΝεαδΝ βΝ υθΫξ δαΝπα ά Νplay ΰδαΝθαΝπαέι Ν κΝπαδξθέ δέ 
 

 

Πλκ γάεβΝΦσθ κυ 

 

ΓδαΝθαΝπλκ γΫ κυη ΝΫθαΝφσθ κΝ κΝroom πδζΫΰκυη ΝCreate Background 

 

 
 
    δεσθα 8. Πλκ γάεβΝBackground 

 

LoadBackground-ρΝ πδζκΰάΝwood.gif εαδΝok ΰδαΝαπκγάε υ βέΝΠλκ γΫ Ν κΝ
background κΝroom. 

 

Πλκ γάεβΝΉξκυ 

 

 
 

δεσθα 9. Πλκ γάεβΝΉξκυ 

 

Μ Ν κθΝέ δκΝ λσπκΝπκυΝπλκ γΫ αη Ν κΝφσθ κΝηπκλκτη ΝθαΝπλκ γΫ κυη ΝΫθαθΝ
άξκ(απκΝ κΝ δεκθέ δκΝη Ν κΝη ΰΪφπθκ)έ Πλκ γΫ Ν κθΝάξκΝclick.wav εαδΝ υ Ν κΝ
σθκηαΝklikέΝ πδζΫι Ν κΝobj_apple εαδΝ κΝevent LeftPressed(mouseΨΝπλκ γΫ Ν
κΝaction Play Sound Χ έθαδΝ κΝtab main1ΨΝεαδΝ κθΝάξκΝklikέΝΣλΫι Ν κΝπαδξθέ δΝεαδΝ
βΝ υθΫξ δαΝ ζΫΰι Ν βΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝάξκυέ 

 

Πλκ γΫ κθ αμΝεαδΝΪζζαΝαθ δε έη θα 

ΣαΝυπσζκδπαΝφλκτ αΝΫξκυθΝπαλσηκδ μΝδ δσ β μΝη Ναυ ΫμΝ κυΝobj_apple. θ δΰλΪο Ν
κΝobj_apple Χ ιδΝεζδε-> duplicateΨ,ΝεαδΝαζζΪι Ν o sprite,Ν αξτ β αΝΝεέθβ βμΝ
εαγυμΝεαδΝ κυμΝίαγηκτμΝ κυΝεΪγ ΝεζδεΝΧσ κΝηδελσ λβΝβΝ αξτ β α,Ν σ κΝ
ηδελσ λκδΝκδΝίαγηκέΨέΝ βΝ υθΫξ δαΝ πδζΫι Ν κΝroom εαδΝπλκ γΫ Ν αΝ
εαδθκτλΰδαΝαθ δε έη θαέ 
 

 

Πλκ γάεβΝ κηίυθ 

Ό αθΝπαέακυη ΝΫθαΝπαδξθέ δ,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝυπΪλξ δΝΫθαμΝ λσπκμΝκδΝπαέξ μΝθαΝξΪθκυθέΝ
ΓδαΝαυ σΝ κΝζσΰκΝγαΝπλκ γΫ κυη Νίσηί μΝυ Νσ αθΝκΝπαέξ βμΝεΪθ δΝεζέεΝπΪθπΝ ΝηέαΝ
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ίσηία,ΝθαΝξΪθ δέΝΓδαΝθαΝ υ εκζΫοκυη Ν κΝπαδξθέ δ,ΝκΝαλδγησμΝ πθΝίκηίυθΝγαΝ
αυιΪθ αδΝ υθ ξυμέ 
 

βηδκυλΰ έ ΝΫθαΝαθ δε έη θκΝobj_bomb η Ν δμΝπαλαεΪ πΝδ δσ β μ 

 

Ό αθΝ βηδκυλΰ έ αδΝθαΝη απβ ΪΝπλκμΝηέαΝ υξαέαΝ δ τγυθ βΝΧjump to random) 

εαδΝσ αθΝκΝπαέξ βμΝεΪθ δΝεζδεΝ Ναυ σΝθαΝαεκτΰ αδΝκΝάξκμΝexploision.wav 

Χ βηδκυλΰέαΝάξκυΝσππμΝπλέθΨ,ΝθαΝπ λδηΫθ δΝΰδαΝ1ίίίms,ΝθαΝ ηφαθέα δΝ κθΝπέθαεαΝ
η Ν αΝhigh scores εαδΝθαΝ ζ δυθ δΝ κΝπαδξθέ δέ 
 

  

ΚΪγ Ν τκΝ υ λσζ π αΝγΫζκυη ΝθαΝπλκ άγ αδΝηέαΝίσηίαΝ κΝπαδξθέ δέ 
ΝπαλαπΪθπΝ υηπ λδφκλΪΝγαΝπλκ γ έΝ ΝΫθαΝαθ δε έη θκΝ κΝκπκέκΝ ΝγαΝ κΝ
υθ Ϋ κυη Νη ΝεΪπκδκΝspriteέΝΟθκηΪ Ν κΝobj_alarmέΝ ΝζκΰδεάΝ βμΝπαλαπΪθπΝ
υηπ λδφκλΪμΝγαΝυζκπκδβγ έΝη ΝΫθαΝξλκθση λκ(alarm)Ν κΝκπκέκΝγαΝη λΪ δΝ

αθ έ λκφαέΝΌ αθΝφ Ϊθ δΝ κΝηβ ΫθΝγαΝ βηδκυλΰκτη Ν βθΝίσηίαέ 
 

βηδκυλΰά ΝΫθαΝαθ δε έη θκΝobj_alarm εαδΝηβΝ κΝ υθ Ϋ Νη ΝεΪπκδκΝsprite. 

 κΝαθ δε έη θκΝαυ κΝπλκ γΫ Ν δμΝπαλαεΪ πΝδ δσ β μμ 
Event-> Create 

Action->Set alarm 0 to 60  

  

 

Event->Alarm Event 

Action1->Create instance of  object obj_bomb 

Acion2->Set alarm 0 to 60 

 

Μ Ν κθΝ λσπκΝαυ σΝεΪγ Ν τκΝ υ λσζ π αΝ(σ αθΝ κΝalarm ίΝγαΝπαέλθ δΝ βθΝ δηάΝίΝεαδΝ
γαΝ θ λΰκπκδ έ αδ)ΝγαΝ βηδκυλΰ έ αδΝηδαΝθΫαίσηίαΝ κΝroom εαδΝ κΝalarm ίΝγαΝαλξέα δΝ
πΪζδΝ αΝαθ έ λκφβΝηΫ λβ βέΝΠλκ γΫ πΝ κΝαθ δε έη θκΝobj_alarm ΝΫθαΝ βη έκΝ βμΝ
πέ αμΝ( ΝγαΝ ηφαθέα αδΝΰδα έΝ θΝΫξ δΝεΪπκδκΝsprite)έΝ κεδηΪ Ν κΝπαδξθέ δέΝΘαΝ
πλΫπ δΝεΪγ Ν τκΝsec θαΝ βηδκυλΰ έ αδΝηδαΝθΫαίσηίαέ 
 

 

  

 

 

 

φκτΝΫξκυθΝφ δαξ έΝκδΝίσηί μΝ βΝ υθΫξ δαΝ εκπσμΝ έθαδΝσ αθΝ υΰελκτκθ αδΝθαΝ
ιαφαθέακθ αδέ 

 

δπζσ εζέε κ obj_ bomb -> add event -> collision η  obj_bomb 

  

εαδΝπλκ γΫ κυη Νactions κΝevent  πκυΝ βηδκυλΰά αη έ 
ΘΫζκυη ΝθαΝ δ αξγ έΝεαδΝάξκμέ 
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Drag and drop: 

Play sound-> snd_explode  (άξκμ  Ϋελβιβμ)  

Destroy the instance. 

 

φκτΝκζκεζβλυγβε Νβ 1β λα βλδσ β α,ΝηκδλΪ αη Ν κυμΝηαγβ Ϋμ,ΝφτζζαΝ
αιδκζσΰβ βμ,Νυ ΝθαΝ κτη ΝπυμΝ κυμΝφΪθβε ΝΰδαΝαλξάΝεδΝτ λαΝθαΝεα αζζάικυη ΝΰδαΝ
βθΝ πση θβΝ λα βλδσ β αέΝΧίζέΠ Ρ ΡΣ Μ Ν ΨέΝ Νΰ θδεΪΝπζαέ δαΝκδΝαθ δ λΪ δμΝ
πθΝπαδ δυθΝά αθΝπκζτΝεαζΫμέΝΟδΝπ λδ σ λκδΝ βθΝπλυ βΝ παφάΝ βθΝ έ αθΝαλε ΪΝ
δα ε α δεά,ΝΫιυπθβ,Ν θ δαφΫλκυ α,Ν δ δεΪΝΰδαΝ κυμΝηαγβ ΫμΝαπκΝ βΝγ πλβ δεάΝ
εα τγυθ β,ΝαζζΪΝεαδΝ αθΝηδαΝπκζτΝεαζάΝΰ τ βΝαπκΝ κθΝεσ ηκΝ βμΝ βηδκυλΰέαμΝ πθΝ
βζ ε λκθδευθΝπαδξθδ δυθέΝ πδπζΫκθΝ αθΝ ξσζδαΝ έ αη Νσ δΝγαΝάγ ζαθΝεΪ δΝπδκΝ τ εκζκΝ
(αυ ΪΝαπκΝ κυμΝπδκΝπλκξπλβηΫθκυμ)ΝεαδΝφυ δεΪΝ θΝΫζζ δοαθΝεαδΝπλκ Ϊ δμ,ΝαπκΝ κυμΝ
έ δκυμΝ κυμΝηαγβ Ϋμ,ΝΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝΪζζπθΝπαδξθδ δυθ,ΝσππμΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΝ κΝ
Racing εαδΝ κΝPacman. 

 

5.1.2 λα βλδσ β αΝ2β  

 Λαίτλδθγκμ 

 

εκπσμΝηαμΝ έθαδΝθαΝ ξ δΪ κυη Ν κΝπαδξθέ δΝπκυΝφαέθ αδΝ βθΝ δεσθα, βζα άΝθαΝ
φ δΪικυη ΝΫθαΝζαίτλδθγκ,σπκυΝκΝξαλαε άλαμΝηαμΝγαΝεδθ έ αδΝηΫξλδΝθαΝφ Ϊ δΝ κθΝ
ληα δ ησΝεαδΝ βΝ τ λβΝφΪ βΝγαΝηαα τ δΝ δαηΪθ δαΝυ ΝθαΝαθκέι δΝβΝπσλ αΝεαδΝθαΝ

φ Ϊ δΝ κΝ βη έκΝ κυΝ ληα δ ηκτέ 

 

          δεσθα 1ίέΝΛαίτλδθγκμ 
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δ αΰπΰάΝ πθΝsprites πκυΝξλ δαασηα έ 

ΓδαΝΪζζβΝηδαΝφκλΪΝπλΫπ δΝθαΝ δ Ϊΰκυη Ν δμΝ δεσθ μΝπκυΝαθ δ κδξκτθΝ αΝαθ έ κδξαΝ
αθ δε έη θαέΠβΰαέθκυη ΝζκδπκθΝ κΝία δεσΝη θκτΝΝεαδΝ πδζΫΰκυη Ν κΝ δεκθέ δκΝΝcreate 

sprite εαδΝ βηδκυλΰκτη Ν αΝ ιάμΝμΝspr_person,spr_wall,spr_goal. 

 βΝ υθΫξ δαΝ εκπσμΝηαμΝ έθαδΝθαΝ βηδκυλΰά κυη Ν αΝobjects. 

 

δ αΰπΰάΝ πθΝobjects πκυΝξλ δαασηα έ 

ΌππμΝΫξκυη ΝιαθΪΝαθαφΫλ δΝ αΝspritesΝ έθαδΝησθκΝ δεσθ μέ θΝηπκλκτθΝθαΝ
η αεδθβγκτθΝθαΝ λΫικυθΝεέ έζέ,ΝΰδαΝαυ σΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ βηδκυλΰβγκτθΝεαδΝ αΝεα ΪζζβζαΝ
αθ δε έη θαΝεαδΝθαΝ υθ γκτθΝη Ν αΝspritesέ 

βηδκυλΰ έ Ν αΝαθ δε έη θαΝobjectέΠβΰαέθ Ν κΝία δεσΝη θκτΝεαδΝ πδζΫι Ν κΝ
δεκθέ δκΝcreate object εαδΝ βηδκυλΰκτη Ν αΝ ιάμΝμΝobj_person, obj_wall,obj_goal. 

 βΝ υθΫξ δαΝπλκ γΫ ,Ν αΝαθ δε έη θαΝπκυΝφ δΪια ,ΝΝ δμΝπαλαεΪ πΝ
δ δσ β μέ βζα άΝ κΝobj_wall -> solid (αφκτΝκΝ κέξκμΝηαμΝ έθαδΝ υηπαΰάμ)έ 

Ύ λα ΰδα κ obj_person->add_event->collision η  obj_wall. 

                                               ->Actions->Move Fixed 

                                               ->add_event->keyboard-> no key  (αεδθβ έα) 

                                               ->actions(control)->Check Grid  (32,32) 

         ->Move Fixed (Πλκ κξά πδζΫι  β π ά  αξτ β α 4)                     

Μ Ν βθΝέ δαΝ δα δεα έαΝγαΝ πδζΫικυη Ν κΝleft,right,up,down εαδΝ κΝactions->Move 

Fixed γαΝ πδζΫικυη Ν βθΝαθ έ κδξβΝεα τγυθ βέ 

Γδα κ obj_goal ->add_event->collision η  obj_person 

                            ->actions(main1)->check next 

                                                          ->Νext room 

                             ->actions(control)->else 

                             ->actions(main2)->restart game 
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δεσθα 11έΝΠλκ γάεβΝδ δκ ά πθΝ αΝObjects 

βηδκυλΰέαΝ πθΝrooms. 

πκΝ κΝία δεσΝη θκτΝ πδζΫΰκυη Ν κΝcreate room εαδΝίΪακυη Ν δα Ϊ δμΝΧμγβΝεαδΝΤμγβέ 

 βΝ υθΫξ δαΝεΪθκυη Ν δπζσΝεζέεΝ κΝroom πκυΝ βηδκυλΰά αη Ν πδζΫΰκυη Ν βθΝ δεΫ αΝ
objects εαδΝξ έακυη Ν κΝ πηΪ δκέ 

βηδκυλΰέαΝbackround. 

ΠΪζδΝαπκΝ κΝία δεσΝη θκτΝ πδζΫΰκυη Ν κΝ δεκθέ δκΝcreate background  εαδΝ κΝ
βηδκυλΰκτη Ν τηφπθαΝη Ναυ ΪΝπκυΝΫξκυη Νπ δ 

βηδκυλΰέαΝ τ λκυΝ πδπΫ κυ 

 κΝ τ λκ πέπ κΝ εκπσμΝηαμΝ έθαδΝθαΝφ δΪικυη ΝηέαΝπέ αΝσπκυΝκΝπαέξ βμΝγαΝ
πλΫπ δΝθαΝ υζζΫΰ δΝ αΝ δαηΪθ δαΝεαδΝ κΝ ΫζκμΝθαΝ ληα έα δέ 

 

     δεσθα 12. πέπ κΝβ 
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υ σΝΰδαΝΝθαΝπλαΰηα κπκδβγ έΝαλε έΝθαΝεΪθκυη Ν αΝ ιάμμΝ 

βηδκυλΰέαΝSprites Χαεκζκυγκτη Ν αΝπλαπΪθπΝίάηα αΨΝ,ΰδαΝ αΝsprt_diamond, 

sprt_door. 

  

Πλκ γάεβΝάξκυ 

Πβΰαέθκυη Ν κΝία δεσΝη θκτΝεαδΝπα Ϊη Ν κΝ δεκθέ δκΝ->create sounds εαδΝ
βηδκυλΰκτη ΝΫθαθΝάξκΝΰδαΝ βΝ υζζκΰάΝ πθΝ δαηαθ δυθΝ(sound_diamonds)ΝεαδΝΫθαθΝάξκΝ
ΰδαΝ κΝΪθκδΰηαΝ βμΝπσλ αμΝ(sound_door). 

 

βηδκυλΰέα objects. 

Γδα κ object_diamond-> add event->Destroy 

                                         ->actions (score ) -> set_score (relative) 

                                         ->actions(main1) -> play sound 

                                         ->add_event ->collision η  obj_person 

                                        ->actions(main1)->Destroy the instance 

Γδα κ object_door->add event->step 

->actions(control)->Test instance Count (obj_diamond   equal 

to 0) 

                                  ->actions(control)->start of the block 

                                  ->actions(main1)->play sound 

                                                                ->destroy the instance 

                                  ->actions(control)->end of block. 

 

Μ Ναθ έ κδξκΝ λσπκΝηπκλ έ ΝθαΝφ δΪι ΝεαδΝ κΝ τ λκΝ πηΪ δκέ 

 

 Κα τγυθ βΝ κυΝξαλαε άλα 

ΘΫζκυη ΝκΝξαλαε άλαμΝηαμΝθαΝεκδ Ϊ δΝπλκμΝ βθΝεα τγυθ βΝπκυΝ κθΝη αεδθκτη έΝ
ΠλΫπ δΝζκδπσθΝ αΝpropertiesΝ κυΝspr_personΝθαΝαζζΪικυη Ν κΝspriteΝη ΝΪζζκΝπκυΝΫξ δΝ
υπκ δεσθ μΝ(subimages)ΝΰδαΝεΪγ Νεα τγυθ βέΝΩ σ κΝ κΝθΫκΝ ξΫ δκΝ έθαδΝηδελσ λκΝ
απσΝ κΝπαζδσΝεαδΝ έθαδΝαπαλαέ β βΝβΝ ιάμΝ δα δεα έαΝΰδαΝθαΝΰέθ αδΝβΝεα ΪζζβζβΝ
υγυΰλΪηηδ βΝ κυΝ αΝε ζδΪΝ κυ πηα έκυΝηαμέΝΝ 
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   δεσθα 13. Subimages κυΝSprite κυΝξαλαε άλα 

 

φκτ εΪθκυη  load κ εαδθκτλδκ sprite, δμ πδζκΰΫμ κυ Collision Checking γα 

εΪθκυη  uncheck βθ πδζκΰά Precise collision checking εαδ αθ έ κδξα check βθ 
πδζκΰά Separate collision masks. ΚζδεΪλκυη Ν βΝ υθΫξ δαΝ κΝεκυηπέΝModify Mask 

εαδΝ κΝθΫκΝπαλΪγυλκΝπκυΝαθκέΰ δ,Ν δμΝ πδζκΰΫμΝ κυΝBounding Box εΪθκυη Νcheck 

βθΝ πδζκΰάΝόullΝimage εαδΝαθ έ κδξαΝ δμΝ πδζκΰΫμΝ κυΝShape εΪθκυη ΝcheckΝ βθΝ
πδζκΰάΝRectangleέΝ ζΫπκυη Νσ δΝΫ δΝ εδΪα αδΝκζσεζβλκΝ κΝ λΪΰπθκΝ βμΝ δεσθαμΝ
κυΝξαλαε άλαΝηαμΝεαδΝσξδΝεαγαλΪΝεαδΝησθκΝ κΝ ξΫ δκΝ κυέΝ 

ΣυλαΝπλΫπ δΝθαΝπλκ γΫ κυη Ν δμΝεα Ϊζζβζ μΝactionsΝΰδαΝθαΝαζζΪα δΝφκλΪΝκΝ
ξαλαε άλαμΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝί ζΪεδΝπκυΝπα Ϊη έΝΠλδθΝαπσΝαυ σΝσηπμΝγΫζκυη ΝθαΝ
παλαηΫθ δΝ αγ λάΝβΝ δεσθαΝ κυΝεα ΪΝ βΝΝ βηδκυλΰέαΝ κυέΝΟπσ : 

 κ obj_person-> Add Event-> Create 

     Actions(main1)-> Change Sprite 

  Όπκυ    sprite: spr_person,     subimage: 0,     speed: 0 

ΟΝζσΰκμΝπκυΝ πδζΫΰκυη ΝθαΝίΪζκυη Ν κΝspeedΝθαΝ έθαδΝέ κΝη ΝίΝ,Ν έθαδΝ π δ άΝ Ν
γΫζκυη ΝθαΝαζζΪα δΝεα υγτθ δμΝ κΝspriteΝpersonΝαπκΝησθκΝ κυέ 

 βΝ υθΫξ δαΝ αΝeventΝπκυΝά βΝΫξκυη Νφ δΪι δΝΰδαΝ αΝί ζΪεδαΝ(left,Νup,Νright,Νdown)Ν
ίΪακυη Ν βθΝαθ έ κδξβΝactionΝηΫ αΝ Ν θαΝblockΝ θ κζυθΝηααέΝη Ν βθΝactionΝεoveέΝΓδαΝ
παλΪ δΰηαμ 

 κΝEvent <Left>  Actions(main1)-> Change sprite  

ΧΓδαΝ κΝsubimageΝηπκλκτη ΝαπσΝ αΝpropertiesΝ κυΝ
spr_personΝθαΝ κτη ΝπκδκμΝ έθαδΝκΝαθ έ κδξκμΝ
αλδγησμέΨ 

  Actions(control)-> Start Block (πλδθ δμ θ κζΫμ Move εαδ Change 

Sprite) 

    -> End Block (η Ϊ) 

θ έ κδξα ΰδα up, right, down. 
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βηδκυλΰέαΝκγσθβμΝ εεέθβ βμΝ κυΝπαδξθδ δκτ 

Ου δα δεΪΝβΝκγσθβΝ εεέθβ βμΝ κυΝπαδξθδ δκτΝγαΝ έθαδΝ θαΝ πδπζΫκθΝroomΝπκυΝγαΝ
βηδκυλΰά κυη ΝπλδθΝαπσΝ δμΝπέ μΝηαμέΝ υ σΝγαΝΫξ δΝπμΝbackgroundΝ κθΝ έ ζκΝ κυΝ
παδξθδ δκτΝηαμΝεαδΝ κΝηάθυηαΝξpress any key to start>.  

 

 

    δεσθα 1ζέΝΟγσθβΝ εεέθβ βμΝΛαίτλδθγκυ 

 

ΘΫζκυη ΝζκδπσθΝσ αθΝφκλ υ δΝβΝαλξδεάΝκγσθβΝσ αθΝπα ά κυη ΝΫθαΝκπκδκ άπκ Ν
εκυηπέΝθαΝηπκτη Ν βΝπλυ βΝπέ αΝ κυΝπαδξθδ δκτέΝΠλΫπ δΝζκδπσθΝθαΝΫξκυη Ν θαΝ
object,Ν κΝκπκέκΝπ σ κΝ ΝγαΝφαέθ αδ,Ν κΝκπκέκΝγαΝΫξ δΝ δμΝαθΪζκΰ μΝδ δσ β μέΝ
βηδκυλΰκτη ΝζκδπσθΝ κΝobjectΝcontroller_start εαδΝπΪη ΝθαΝ κυΝπλκ γΫ κυη Ν δμΝ

δ δσ β μ 

 κ controller_start -> Add Event-> keyboard-> any key 

              Actions(main1)-> next room 
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ΚλΫ κμΝέΝ– ΜπσηπκυΝ έ  34  

ηφΪθδ β κυ εκλ 

ΘΫζκυη Νη Ν κΝπκυΝγαΝαθκέΰ δΝ κΝπαδξθέ δΝθαΝΰέθ αδΝαλξδεκπκέβ βΝ κυΝ εσλέΝ βζα ά : 

 κ controller_start-> Add Event-> Create 

                                                 Actions(score)-> set score (0) 

   ->Score Caption ( don’t show) 

πδζΫΰκυη Νdon’tΝshowΝΝΰδαΝθαΝηβΝφαέθ αδΝ κΝπ λέΰλαηηαΝ κυΝπαλαγτλκυέ 

ΓδαΝθαΝ ηφαθέα αδΝ κΝscoreΝηΫ αΝ δμΝπέ μΝγαΝ βηδκυλΰά κυη ΝΫθαΝobjectΝπκυΝγαΝ κΝ
εΪθ δΝαυ σ,Ν κΝcontroller_mainΝΝεαδΝγαΝΝ κΝ κπκγ ά κυη Ν ΝεΪγ ΝroomΝ κΝ βη έκΝπκυΝ
γΫζκυη ΝθαΝφαέθ αδΝ κΝ εκλέ 

 κ controller_main -> Add Event -> Draw 

                                         Actions(draw)->Set Color  

 Ναυ σΝ κΝ βη έκΝγαΝπλΫπ δΝθαΝφ δαξ έΝηδΪΝΰλαηηα κ δλΪΝΰδαΝ κΝππμΝγαΝφαέθ αδΝ κΝ
εκλΝπκυΝγαΝφ δΪικυη Ν βθΝπέ αΝηαμέΝΟπσ ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝφ δΪικυη ΝαπσΝ κΝ
δεκθέ δκΝ κΝία δεσΝη θκτΝCreate a Font αΝξαλαε βλδ δεΪΝπκυΝ πδγυηκτη έΝ(όont,Ν
ηΫΰ γκμΝΰλαηηα κ δλΪμΝεαδΝ αΝζκδπΪ)έ 

φκτΝφ δΪικυη Ν κΝόontΝ υθ ξέακυη Ν δμΝactionsΝ κυΝcontroller_main 

         Actions(draw)-ρΝSetΝόontΝΧ πδζΫΰκυη Ν κΝfontΝπκυΝφ δΪιαη Ψ 

         Actions(score)-ρΝDrawΝScoreΝΧ εΪλκυη Ν βθΝ πδζκΰάΝrelativeΨ 

 

ηφΪθδ βΝηυθάηα κμΝζάιβμΝ κυΝπαδξθδ δκτΝεαδΝπέθαεαΝhighscores 

Ό αθΝκζκεζβλυ κυη ΝσζαΝ αΝ πέπ αΝ κυΝπαδξθδ δκτΝηαμΝγΫζκυη Ν ΝΫθαΝπαλΪγυλκΝθαΝ
ηφαθδ έΝ κΝητθβηαΝωongratulations!ΝχllΝlevelsΝareΝcleared!!!Ν υ σΝγαΝΰέθ δΝσ αθΝ
φ Ϊ κυη Ν κΝgoalΝ κυΝ ζ υ αέκυΝ πδπΫ κυέΝΠλΫπ δΝζκδπσθΝθαΝπλκ γΫ κυη ΝηέαΝ
πδπζΫκθΝactionΝ κΝeventΝcollisionΝwithΝobj_personΝ κυΝobj_goalέΝ φκτΝ έθαδΝσηπμΝ κΝ
ζ υ αέκΝ πέπ κ,ΝγΫζκυη ΝβΝactionΝθαΝπλαΰηα κπκδβγ έΝη ΪΝ κΝelseΝπκυΝΫξκυη Νά βΝ

ίΪζ δΝεαδΝ π δ άΝυπΪλξκυθΝεΝΪζζ μΝactionsΝπκυΝγΫζκυη ΝθαΝΰέθκυθΝη ΪΝ κΝelse,ΝγαΝ δμΝ
ίΪζκυη Νσζ μΝηααέΝηΫ αΝ ΝΫθαΝblockΝ θ κζυθέΝΟπσ : 

 κ obj_goal δμ actions κυ event collision 

   Actions(control)-> Start Block (αηΫ πμ η Ϊ κ else) 

   Actions(main2) -> Display message (η Ϊ κ start of block) 

   Actions(control)-> End Block ( κ Ϋζκμ) 
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ΓδαΝ βθΝ ηφΪθδ βΝ υλαΝ πθΝhighscoresΝγΫζκυη ΝαεσηαΝηέαΝactionΝπκυΝγαΝΰέθ δΝη ΪΝ βθΝ
ηφΪθδ βΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝηβθτηα κμέΝΟπσ ΝηΫ αΝ κΝέ δκΝblockΝ θ κζυθ 

   Actions(score) -ρΝShowΝhighscoreΝΧ πδζΫΰκυη Ν αΝ
ξαλαε βλδ δεΪΝπκυΝγΫζκυη Ψ 

 

πΫμ 

Controller_start - > Create(event) -> Actions(score) -> Set lives (3) 

 

Controller_main-> Draw(event) -> Actions(draw) -> Draw text (x: 300, y: 0,  check 

relative) 

     (score) -> Draw live images (x: 345, y:0) 

-> Add Event -> Other -> No more Lives 

   ->Actions(main2)-> Display message 

    (score)-> Show highscore 

    (main2)-> Restart Game 

βηδoυλΰέα κυ spr_lives ( κ πδζΫΰκυη  κ controller_main κ Draw live images 

Spr_lives -> Edit -> Transfom-> Scale ( ητελδθ β η  β ηπΪλα) 

 

θ έπαζκδ 

βηδκυλΰέαΝspr_monsterΝεαδΝobj_monster 

Obj_monster -> Add event -> Create -> Actions(move) -> Move fixed (αλδ λΪ, 

ιδΪ, αξτ β α 10) 

  Add event-> End Step -> Actions(control) -> Test variable 

      (main1) -> Change Sprite [spr_monster: 

subimage 2] 

      (control)-> else 

      (main1)-> Change Sprite [spr_monster: 

subimage 3] 
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  ->Add event -> Collision η  obj_wall-> Actions(move) -> Reverse 

Horizontal 

Obj_person -> Add event -> Collision η  obj_moster-> Actions(main1) -> Play 

sound (φ δΪξθκυη  αθ έ κδξκ άξκ) 

      (main2)-> Sleep 

      (score)-> Set lives (-1, check relative) 

        (main1)-> Restart Room 

τιβ β απάμ 

 

βηδκυλΰκτη  spr_heart 

  obj_heart 

κ obj_heart   Add Event-> Collision η  obj_person 

   Actions(score)-> Set lives (1, relative) 

   Actions(main1)-> Destroy the instance 

 

 

 

 

Μ Ν κΝπΫλαμΝζκδπσθΝεαδΝ βμΝββμ λα βλδσ β αμ,ΝηκδλΪ αη ΝφτζζαΝαιδκζσΰβ βμΝ κυμΝ
ηαγβ Ϋμ,Ν υ Ν θαΝ κτη Ν πυμΝ κυμΝ φαέθ αδΝ ηΫξλδΝ δΰηάμΝ κΝ ηΪγβηαΝ εαδΝ φυ δεΪΝ αθΝ
ΫξκυθΝ εΪπκδαΝ παλα άλβ βΝ θαΝ ηαμΝ εΪθκυθΝ ΰδαΝ βΝ ηΫξλδΝ δΰηάμΝ λκάΝ βμΝ δ α εαζέαΝ
ΧίζέΠ Ρ ΡΣ Μ Ν ΓΨέΝ ΟδΝ αθ δ λΪ δμΝ ζκδπσθΝ πκυΝ έ αη Ν ά αθΝ πκδεέζ μΝ εαδΝ πκζτΝ
θ δαφΫλκυ μ!Ν Νπζ δκοβφέαΝ πθΝηαγβ υθΝ έπ Νσ δΝπΫλθαΰ Ν πκδεκ κηβ δεΪΝκΝξλσθκμΝ
κυμ,Ν σ δΝ απκΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ κυμΝ ΰδαΝ κΝπαδξθέ δΝ πκυΝ κδΝ έ δκδΝ Ϋφ δαξθαθ,Ν υξθΪΝ κυμΝ
κ βΰκτ Ν θαΝ ηΫθκυθΝ εαγβζπηΫθκδΝ εαδΝ θαΝ πλκξπλκτθΝ δμΝ λα βλδσ β μΝ εαδΝ κθΝ
ζ τγ λσΝ κυμΝξλσθκέΝ Ν λε κέΝ έπαθΝκ δΝβΝΰθυ βΝπκυΝζΪηίαθαθΝά αθΝξλά δηβ,Ν δσ δΝ
ηΪγαδθαθΝπσ κΝπκζτΝ κυζ δΪΝξλ δΪα αδΝΫθαΝπαδξθέ δΝπκυΝφαέθ αδΝ βθΝαλξάΝ αθΝεΪ δΝ
τεκζκΝεαδΝ κΝπ λθκτ αθΝαπαλα άλβ κΝεδΝαυ σΝφυ δεΪΝά αθΝηδαΝπκζτΝεαζάΝ υεαδλέαΝθα 

κτθΝ αυ κδΝ πκυΝ θ δαφΫλκθ αθΝ ΰδαΝ θαΝ α ξκζάγκτθΝ η ’Ϋπ δ αΝ ΰδαΝ κΝ πυμΝ
βηδκυλΰκτθ αδΝ αΝvideo games. ε σμΝαυ υθ,Ν αθΝ ξσζδαΝ έ αη ΝεδΝσ δΝεΪγ ΝηΪγβηαΝ
κυμΝφαδθ σ αθΝ θ δαφΫλκθ,Ν δσ δΝ θΝ Ϋη θαθΝ Ϊ δηκδΝ εαδΝ εΪγ ΝφκλΪΝ υπάλξ Ν εαδΝ ηδαΝ
θΫαΝ ηπ δλέα,ΰθυ βΝεδΝσ δΝηΫ αΝαπκΝαυ άΝ βθΝ φαληκΰάΝΰθυλδ αθΝεδΝΪζζ μΝ υθα σ β μΝ
πκυΝ Ϋξ δΝ κΝ υπκζκΰδ άμέΝ Κζ έθκθ αμΝ Ϋΰδθ Ν αθαφκλΪΝ εαδΝ ΰδαΝ ΫθαΝ ΪζζκΝπ λδίΪζζκθ,Ν κΝ
Photoshop, σπκυΝεαδΝγ πλά αη ΝεδΝ η έμΝπκζτΝ θ δαφΫλκθέ 
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ηέ1έγΝ λα βλδσ β αΝγβ 

Street Racing 

Ν λα βλδσ β αΝαυ άΝ έθαδΝtutorial κΝgame maker,Ν κΝκπκέκΝ π ε έθαη ΝεαδΝτ λαΝ
βηδκυλΰά αη Ν αΝφτζζαΝ λΰα έαμέεκπσμΝαυ άμΝ βμΝ λα βλδσ β αμΝ έθαδΝθαΝ
εα υγτθκυη Ν κΝαυ κεέθβ σΝηαμΝη Ν αΝί ζΪεδαΝαθΪη αΝαπσΝΪζζαΝαυ κεέθβ αΝ
απκφ τΰκθ αμΝ βΝ τΰελκυ βέ Ό κΝπδκΝπκζτΝυλαΝ κΝεα αφΫλκυη Ναυ σΝ σ κΝπδκΝ
πκζζκτμΝπσθ κυμΝηαα τκυη έΝΘαΝΫξκυη ΝηέαΝκγσθβΝ εεέθβ βμΝεαδΝ βθΝπέ αΝηαμέ 

ΟγσθβΝ εεέθβ βμ 

 

    δεσθα 1ηέΝΟγσθβΝ εεέθβ βμΝStreet Racing 

φκτΝζκδπσθΝφ δΪικυη ΝΫθαΝroom πκυΝγαΝαπκ ζ έΝ βθΝκγσθβΝ εεέθβ βμέΝΘΫζκυη Ν
σηπμΝ κΝbackground Ναυ σΝ κΝπαδξθέ δΝθαΝ έθαδΝεδθκτη θκέΝΓδαΝθαΝΰέθ δΝαυ σΝεαθκυη Ν
αΝ ιάμμ 

 κΝroomΝπκυΝφ δΪιαη ΝεαδΝ κΝtabΝbackgroundsΝίΪακυη Ν κΝbackgroundΝηαμΝVert 

Speed 3έΝ δΝεκυθδΫ αδΝ κΝbackgroundΝεΪγ αΝεαδΝγαΝΫξκυη Ν βθΝαέ γβ βΝσ δΝ αΝ
αυ κεέθβ αΝεδθκτθ αδΝ Ναυ σέΝΣκΝέ δκΝγαΝδ ξτ δΝεαδΝΰδαΝ βθΝε θ λδεάΝπέ αέ 
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 κΝ πηΪ δκΝ εεέθβ βμΝγαΝίΪζκυη ΝΫθαΝobject controller_start εαδΝαφκτΝφ δΪικυη Ν αΝ
εα ΪζζβζαΝfonts η ΝΫθαΝEvent-> Draw εαδΝ αΝαθ έ κδξαΝActions (Set Font, Set Color, 

Draw Text) ΰλΪφκυη Ν βΝγΫ βΝπκυΝγΫζκυη Ν κθΝ έ ζκΝ κυΝπαδξθδ δκτΝεαδΝ δμΝκ βΰέ μΝ
ΰδαΝ βθΝ εεέθβ άΝ κυέΝ θκέΰκθ αμΝΝ δμΝδ δσ β μΝ κυΝ πηα έκυΝηπκλκτη ΝθαΝ κτη Ν δμΝ
υθ αΰηΫθ μΝ(x,y)ΝπκυΝγΫζκυη ΝθαΝ αΝ κπκγ ά κυη έ 

ΘΫζκυη ΝσηπμΝθαΝαλξδεκπκδά κυη Ν δμΝ δηΫμΝscoreΝεαδΝlivesέΝ πδζΫΰκυη Νζκδπσθμ 

Add Event-> Other-> Game start εαδΝΰδαΝαυ σΝίΪακυη  

Actions-> Set Score 0 

   -> Set Lives 3 

   -> Score Caption (σζ μΝκδΝ πδζκΰΫμΝdon’tΝshow) 

Κ θ λδεάΝκγσθβ 

 

    δεσθα 16. Κ θ λδεάΝκγσθβΝStreet Racing 

ΓδαΝ κΝbackgroundΝ υΝδ ξτ δΝσ, δΝεαδΝ βθΝκγσθβΝ εεέθβ βμέΝΘΫζκυη ΝσηπμΝ υλαΝθαΝ
απ δεκθέ κυη Ν κΝ εκλΝεαδΝ δμΝαπΫμέΝΦ δΪξθκυη ΝΫθαΝobject controller_game η Ν κΝ
κπκέκΝγαΝ κΝεΪθκυη Ναυ σέΝΚΪθκυη  ζκδπσθ Add Event-> Draw η  α αθ έ κδξα 
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Actions (Set Font, Set Color, Draw Text). ΓδαΝ κΝϊrawΝTextΝίλέ εκυη Ν δμΝ
υθ αΰηΫθ μΝ(x,y)ΝπκυΝγΫζκυη Ν κΝ πηΪ δκΝεαδΝηπκλκτη ΝθαΝΰλΪοκυη Ν αΝ ιάμΝ κΝ

π έκΝtext:  

Γδα κ εκλ: 'Score: ' + string(score) 

Γδα δμ απΫμ: 'Cars left: ' + string(lives) 

ΘΫζκυη Ν πέ βμΝσ κΝευζΪ δΝ κΝπαδξθέ δΝθαΝαυιΪθ αδΝ κΝ εκλέΝΟπσ  εΪθκυη  

Add Event-> Step εαδ Actions-> Set Score (1, relative) 

Ό αθΝ ζ δυ κυθΝκδΝαπΫμΝγΫζκυη ΝθαΝ ηφαθέα αδΝκΝπέθαεαμΝ πθΝhighscoresΝεαδΝθαΝ
ΰέθ αδΝ παθ εεέθβ βΝ κυΝπαδξθδ δκτΝ(αθ έ κδξαΝη Ν βθΝπλκβΰκτη θβΝ λα βλδσ β α)έ 

 

ΣκΝαηΪιδΝηαμ 

ΓδαΝ κΝαηΪιδΝπκυΝγαΝεδθκτη ΝγαΝφ δΪικυη Ν κΝαθ έ κδξκΝsprite εαδΝobject (spr_mycar, 

obj_mycar)έΝ λξδεΪΝεα ΪΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ κυΝ(Event-> Create) ίΪακυη Ν βθΝ αξυ β ΪΝ κυΝ
θαΝ έθαδΝίΝ(Actions-> Speed Vertical),ΝαζζΪΝζσΰπΝ κυΝεδθκτη θκυΝbackgroundΝΫξκυη Ν
βθΝαέ γβ βΝσ δΝ κΝαηΪιδΝεδθ έ αδέΝΘαΝ κΝη αεδθκτη ,ΝσππμΝεαδΝ βΝπλκβΰκτη θβΝ
λα βλδσ β α,Νπα υθ αμΝ αΝί ζΪεδαΝ κυΝπζβε λκζκΰέκυ,Νκπσ ΝίΪακυη Ν αΝαθ έ κδξαΝ

Events (Up, Down, Right, Left)έΝΘαΝΫξκυθΝ δμΝ ιάμΝActions: 

 

δeftμΝTestΝExpressionΝΧxΝρΝ υθ αΰηΫθβΝαλδ λκτΝΪελκυΝ κυΝ λσηκυΨ 

 Jump to Position (x: -2, y: 0, relative) (εέθβ β αλδ λΪ) 

RightμΝTestΝExpressionΝΧxΝξΝ υθ αΰηΫθβΝ ιδκτΝΪελκυΝ κυΝ λσηκυΨ 

 Jump to Position (x: 2, y: 0, relative) (εέθβ β ιδΪ) 

Up: Jump to Position (x: 0, y: -3, relative) (εέθβ β πΪθπ) 

Down: Jump to Position (x: 0, y: 4, relative) (εέθβ β εΪ π) 

 

Ό αθΝ κΝαηΪιδΝίΰαέθ δΝ ε σμΝ πθΝπΪθπΝεαδΝεΪ πΝκλέπθΝ βμΝκγσθβμΝξΪθ αδΝηέαΝαπάΝεαδΝ
ιαθαι εδθΪ δΝ κΝroomέΝΘΫζκυη ΝζκδπσθΝΫθαΝEvent-> Outside Room εαδΝActions ΰδαΝ
η έπ βΝ πθΝαπυθΝεα ΪΝ1ΝεαδΝ παθ εεέβ βΝ κυΝ πηα έκυΝ(σππμΝ βθΝπλκβΰκτη θβΝ
λα βλδσ β α)έ 
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ΣαΝυπσζκδπαΝαηΪιδα 

ΓδαΝ αΝ αηΪιδαΝ πκυΝ γαΝ ευεζκφκλκτθΝ φ δΪξθκυη Ν αΝ αθ έ κδξαΝ sprites εαδΝ objects 

(spr_carup, obj_carup, spr_cardown, obj_cardown)έΝΚα ΪΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ(Add Event-> 

Create) κυμΝγΫζκυη ΝθαΝ πδζΫΰ αδΝ υξαέαΝΫθαΝαπσΝ αΝsubimages πθΝsprite κυμ,ΝθαΝ
η αφΫλκθ αδΝ Νζπλέ μΝ κυΝ λσηκυΝεαδΝθαΝαπκε κτθΝ αξτ β αέ 

Actions-> Change Sprite (sprite: spr_carup, subimage: random(4), speed: 0) 

   -ρΝJumpΝtoΝpositionΝΧxμΝ υθ αΰηΫθβΝ ιδΪμΝζπλέ αμ,ΝyμΝ-80) 

   -> Speed Vertical (vert. speed: 2) 

   -> Test Chance (sides: 2) 

    -> Start Block 

    -> Jump to position (x: υθ αΰηΫθβ η αέαμ ζπλέ αμ, y: -80) 

    -> Speed Vertical (vert. speed: 1) 

    -> Test Chance (sides: 2) 

    -> Start Block 

  -> Jump to position (x: υθ αΰηΫθβ αλδ λάμ ζπλέ αμ, y: -80) 

  -> End Block 

  -> End Block 

   -> Check Object (object: obj_carup, relative) 

   -> Destroy Instance 

ΘΫζκυη Ν υλαΝ αΝobjects πθΝαηαιδυθΝθαΝεα α λΫφκθ αδΝσ αθΝφ τΰκυθΝαπσΝ κΝεΪ πΝ
σλδκΝ βμΝκγσθβμέ 

Add Event -> Outside Room 

  Actions -> Test Expression (expression: y > room_height) 

      -> Destroy Instance 

θΪζκΰβΝ δα δεα έαΝ ΰδαΝobj_cardown,Ν ίΪακθ αμΝ δμΝ υθ αΰηΫθ μΝ πθΝ ζπλέ πθΝ κυΝ
ΪζζκυΝλ τηα κμΝεαδΝ αξτ β μΝθ,η,ζέ 

 

ΓδαΝθαΝ ηφαθέακθ αδΝ υλαΝ αΝαηΪιδαΝ δμΝκγσθ μΝηαμΝπλΫπ δΝ αΝcontroller_start εαδΝ
controller_game θαΝπλκ γΫ κυη Ν κΝeventΝStep 
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controller_start 

Actions -> Test Chance (sides: 50) 

    -> Create Instance (object: obj_carup) 

    -> Test Chance (sides: 50) 

    -> Create Instance (object: obj_cardown) 

controller_game 

Actions -> Test Chance (sides: 70 - score/200) 

    -> Create Instance (object: obj_carup) 

    -> Test Chance (sides: 200 - score/200) 

    -> Create Instance (object: obj_cardown) 

 

υΰελκτ δμ αηαιδυθ 

λξδεΪ φ δΪξθκυη  α sprites ΰδα η Ϊ β τΰελκυ β (spr_mycar_dead, 

spr_carup_dead, spr_cardown_dead). 

 ΝσζαΝ αΝαηΪιδαΝκλέακυη Νεα αΝ βΝ βηδκυλΰέαΝηδαΝη αίζβ άΝdeadΝπμΝfalseΝ 

Actions -> Set Variable (variable: dead, value: false) 

Πλκ γΫ κυη Ν υλαΝ αΝεα ΪζζβζαΝevents 

 

 κΝobj_mycar 

Add Event -> Collision (obj_carup) 

 Actions -> Test Expression (expression: dead) 

     -> Exit Event 

     -> Change Sprite (sprite: spr_mycar_dead, subimage:0, speed:0) 

     -> Vertical Speed (vert. speed: 3) 

     -> Set Variable (variable: dead, value: true) 

θΪζκΰα ΰδα Collision (obj_cardown). 
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 κ obj_carup 

Add Event -> Collision (obj_mycar) 

 Actions -> Test Expression (expression: dead) 

     -> Exit Event 

     -> Change Sprite (sprite: spr_carup_dead, subimage:-1, speed:0) 

     -> Vertical Speed (vert. speed: 3) 

     -> Set Variable (variable: dead, value: true) 

θΪζκΰα ΰδα Collision (obj_carup). 

 κΝobj_cardown εΪθκυη Ν βθΝαθΪζκΰβΝ δα δεα έαέ 

 

θαέθβ 

Φ δΪξθκυη Ν κΝ sprite εαδΝ κΝ object ΰδαΝ βΝ ί θαέθβΝ (spr_gas, obj_gas)έΝ Κα ΪΝ βΝ
βηδκυλΰέαΝ κυΝγΫζκυη ΝθαΝεαγκλέ κυη Ν βθΝ αξτ β ΪΝ κυΝεαδΝεα ΪΝ βθΝΫικ σΝ κυΝαπσΝ
κΝεΪ πΝσλδκΝ βμΝκγσθβμΝθαΝεα α λαφ έ,Νκπσ  

 κ obj_gas 

Add Event -> Create 

  Actions -> Speed Vertical (vert. speed: background_vspeed[0]) 

Add Event -> Outside Room 

  Actions -> Test Expression (expression: y > room_height) 

      -> Destroy Instance 

 

ΘΫζκυη ΝθαΝκλέ κυη Ν βθΝ δηάΝ βμΝί θαέθβμΝεαγυμΝεαδΝθαΝ ηφαθέα αδΝαθΪΝ δα άηα αΝ
θ πσαδ κΝ κΝ λσηκέΝΟπσ  κ controller_game 

Add Event -> Create 

  Actions -> Set Variable (variable: global.petrol, value: 1000) 

         -> Set Alarm (number of steps: 300, in alarm no: Alarm 0) 

Add Event -> Alarm (Alarm 0 

  Actions -> Create Instance (object: obj_gas, x: 48+random(320), y: -40) 

      -> Set Alarm (number of steps: 300 + score/100, in alarm no: Alarm 0) 
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ΓδαΝθαΝίζΫπκυη Ν υλαΝ βΝηπΪλαΝ βμΝί θαέθβμΝ κΝcontroller_game κΝevent Draw 

(η Ν ξ δεάΝλτγηδ βΝ πθΝ υθ αΰηΫθπθ) 

Actions -ρΝDrawΝTextΝΧtextμΝ‘Petrol’,ΝxμΝζβί,ΝyμΝ1ζίΨ 

    -> Set Color (ηατλκ) 

    -> Draw Rectangle (x1: 480, y1: 140, x2: 480+100, y2: 160, filled: filled) 

    -> Set Color (εσεεδθκ) 

    -> Test Expression (expression: global.petrol >300) 

    -> Set Color (εέ λδθκ) 

    -> Test Expression (expression: global.petrol >700) 

    -> Set Color (πλΪ δθκ) 

    -> Draw Rectangle (x1: 480, y1: 140, x2: 

480+max(0,min(100,global.petrol/10)),   

               y2: 160, filled: filled) 

 

ΣΫζκμΝ γΫζκυη Ν σ κΝπλκξπλΪ δΝ κΝ αηΪιδΝ ηαμΝ θαΝ η δυθ αδΝ βΝ ηπΪλαΝ βμΝ ί θαέθβμΝ εαδΝ
αθ έ κδξαΝθαΝαυιΪθ αδΝσ αθΝ υζζΫΰ δΝ κΝθ πσαδ κΝπκυΝίλέ ε δΝ κΝ λσηκέΝΆλα  

 κ obj_my_car 

Add Event -> Step 

  Actions -> Test Expression (expression: dead) 

      -> Exit Event 

       -> Test Expression (expression: global.petrol <= 0) 

      -> Vertical Speed (vert. speed: 3) 

       -> Set Variable (variable: global.petrol, value: -1, relative) 

Add Event -> Collision (obj_gas) 

  Actions -> Test Expression (expression: dead) 

      -> Exit Event 

       -> Set Variable (variable: global.petrol, value: 

min(1000,global.petrol+400)) 

      -> Destroy Instance (other) 
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 κΝ βη έκΝ αυ σ,Ν Ϋξκθ αμΝ κζκεζβλυ δΝ δμΝ πλκΰλαηηα δ ηΫθ μΝ λα βλδσ β μΝ κΝ
π λδίΪζζκθΝ κυΝGameMaker, Ϋΰδθ Ν υαά β βΝη Ν κυμΝηαγβ ΫμΝ βθΝ ΪιβΝΰδαΝ δμΝ ζδεΫμΝ
θ υπυ δμΝ κυμΝαπσΝ βΝπλπ σΰθπλβΝηαγβ δαεάΝ ηπ δλέαΝπκυΝ έξαθΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝ κΝ
αθΝ ζδεΪΝ απΫε β αθΝ ΰθυ δμΝ πΪθπΝ δμΝ Ϋθθκδ μΝ κυΝ αθ δε δη θκ λαφάΝ
πλκΰλαηηα δ ηκτέΝ ΌππμΝ ηαμΝ έπαθΝ υθκζδεάΝ δα δεα έα ελΪ β Ν αη έπ κΝ κΝ
θ δαφΫλκθΝ κυμ,Ν εαγυμΝβΝαυιαθση θβΝ υ εκζέαΝ πθΝ λα βλδκ ά πθΝαπκ Ϋζ Ν ΰδαΝ
αυ κτμΝ ΫθαΝ πδπζΫκθΝ εέθδ λκΝ εαδΝ Ϊλξδ αθΝ θαΝ αθ δζαηίΪθκθ αδΝ κΝ ππμΝ πλΫπ δΝ θαΝ
εΫφ αδΝ ΫθαμΝ πλκΰλαηηα δ άμ,Ν εαγυμΝ Ϋπλ π Ν θαΝ ΫξκυθΝ κΝ ηυαζσΝ κυμΝ σζαΝ αΝ
θ ξση θαΝσ αθΝ βηδκυλΰκτθΝΫθαΝαθ δε έη θκΝη Ν δμΝδ δσ β ΫμΝ κυέΝ γ ζαθΝπ σ κΝθαΝ
α ξκζβγκτθΝ εαδΝ η Ν εΪ δΝ π λδ σ λκ,Ν σππμΝ έξαθΝ αβ ά δΝ εαδΝ Ν πλκβΰκτη θβΝ
αιδκζσΰβ β,ΝΝκπσ Νά αθΝηέαΝεαζάΝ υεαδλέαΝθαΝΰέθ δΝηέαΝ δ αΰπΰάΝ κΝPhotoshop[8] εαδΝ
θαΝ κυμΝ έικυη Ν δμ ετλδ μΝζ δ κυλΰέ μΝ κυέΝΆζζπ Ν έθαδΝΫθαΝπκζτΝεαζσΝ λΰαζ έκΝπκυΝ
ηπκλ έΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ εαδΝ αΝ πζαέ δαΝ βμΝ βηδκυλΰέαμΝ θσμΝ βζ ε λκθδεκτΝ
παδξθδ δκτ,Ν εαγδ υθ αμΝ υθα άΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ δεσθπθΝ πκυΝ γαΝ ηπκλΫ κυθΝ θαΝ
ξλβ δηκπκδβγκτθΝηΫ αΝ κΝGameMaker πμΝsprites άΝΰδαΝbackground.  

 

5.2 Photoshop 

5.2.1 λα βλδκ β α 1β 

 

1. βηδκυλΰά ΝεαδθκτλΰδαΝ δεσθαΝη ΰΫγκυμΝγίίΝxΝζίίΝpixelsΝεαδΝκθκηΪ Ν βθΝ
lesson1.(File-> New) 

2.  βθΝ δεσθαΝlesson1Ν βηδκυλΰά Νη Ν κΝgradientΝtoolΝ βΝ δαίΪγηδ βΝΠκλ κεαζέΝ
Κέ λδθκΝΠκλ κεαζέ    

          

δεσθα 17. Gradient Tool 

υ σΝγαΝ έθαδΝεαδΝ κΝbackgroundέ    

3. θκέι Ν βθΝ δεσθαΝΝstartί1έpsd 

4. ΓδαΝεΪγ ΝΫθαΝαπσΝ αΝ ξάηα αΝ1Ν– λΝ βμΝ δεσθαμΝstartί1έpsdΝεΪθ Ν αΝπαλαεΪ πΝ
ίάηα αΝΫ δΝυ ΝθαΝ βηδκυλΰά Ν βθΝ ζ δπ δεάΝ δεσθαέ 

5. Μ Ν κΝ λΰαζ έκΝ πδζκΰάμΝRectangularΝεarqueeΝToolΝΝ πδζΫι Ν κΝ ξΫ δκΝ1Ν βμΝ
δεσθαμΝstartί1έpsdΝεαδΝεΪθ Νcopy 

6. ΚΪθ Νόile-ρΝΝewΝΰδαΝθαΝ βηδκυλΰά ΝεαδθκτλΰδκΝαλξ έκΝΰδαΝ κΝ ξΫ δκΝ1Ν βμΝ
δεσθαμΝstartί1έpsdΝεαδΝεΪθ Ν βθΝ πδεσζζβ βΝ(ϋditΝ-> Paste)  
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7.  κΝεαδθκτλΰδκΝαλξ έκΝπκυΝπ λδΫξ δΝ κΝ ξΫ δκΝ1Νη Ν κΝ λΰαζ έκΝεagicΝWandΝToolΝάΝ
η Ν κΝ λΰαζ έκΝδassoΝToolΝ πδζΫι ΝησθκΝ κΝ ξΫ δκΝ1ΝξπλέμΝ κΝψackgroundΝεαδΝεΪθ Ν
copy 

8.  κΝαλξ έκΝlesson1έpsdΝεΪθ Ν πδεσζζβ βΝ κυΝ ξ έκυΝ1Ν αθΝδayerέΝΜ αεδθά Ν
κθΝδayerΝΰδαΝθαΝπΪ δΝ κΝηΫλκμΝ βμΝ δεσθαμΝπκυΝγΫζ έΝΜπκλ έΝθαΝξλ δα έΝθαΝ
ηκλφκπκδά Ν κθΝδayerΝ(ηΫΰ γκμ,ΝγΫ β,Νπ λδ λκφά)έΝ υ σΝγαΝΰέθ δΝ πδζΫΰκθ ΪμΝ
κθΝεαδΝαθκέΰκθ αμΝ κΝεenuΝϋditΝ-ρΝTransformέΝΜπκλ έΝθαΝξλ δα έΝθαΝ κθΝ
αθ δΰλΪο ΝΫ δΝυ ΝθαΝ κθΝΫξ ΝβΝφκλΫμ,ΝσππμΝ βθΝπ λέπ π βΝ πθΝηα δυθΝ
( ξΫ δαΝθΝεαδΝι)έΝ υ σΝγαΝΰέθ δΝ πδζΫΰκθ αμΝ κθΝδayerΝεαδΝη Ν ιέΝεζδεΝ πδζΫΰκυη Ν βθΝ
θ κζάΝϊublicateΝδayerέΜπκλ έΝθαΝξλ δα έΝθαΝίΪζ Ν εδΪΝ υ σΝγαΝΰέθ δΝ
πδζΫΰκθ αμΝ κθΝδayerΝεαδΝη Ν ιέΝεζδεΝ πδζΫΰκυη Ν βθΝ θ κζάΝϋffectsΝ-> Drop 

Shadow 

9. Κζ έθκυη Ν κΝαλξ έκΝη Ν κΝ ξΫ δκΝ1Ν(ξπλέμΝθαΝ κΝ υ κυη ) 
10. παθαζαηίΪθκυη Ν αΝίάηα αΝθΝΫπμΝλΝΰδαΝ αΝ ξΫ δαΝβΝΫπμΝλΝ κυΝαλξ έκυΝstartί1έpsd 

 

ΚΪγ Ν σ κΝ υακυη Ν βθΝ δεσθαΝlesson1έpsd 

 

 

δεσθα 1κέΝ λξδεΪΝαθ δε έη θα 
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     δεσθα 1λέΝΣ ζδεάΝ δεσθα 

 

5.2.2 λα βλδκ β αΝββ 

 

 

Νγ έ αΝεαδΝ αΝξλυηα α…έ 
 

λξδεάΝ δεσθα 

 

 

 

      

    δεσθα 20. λξδεάΝ δεσθα 
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θκέι Ν κΝαλξ έκΝthitsa.jpg 

Μ ΰ γτθ Ν βθΝ δεσθαΝΝεαδΝη Ν κΝ λΰαζ έκΝHealing Brush Tool δκλγυ Νσ μΝα Ϋζ δ μΝ
βμΝ δεσθαμΝηπκλ έ έ 

 βΝ υθΫξ δαΝ πδζΫι Ν Image ->Adjustments -> Brightness Contrast εαδΝ ί ζ δυ Ν εαδΝ
ΪζζκΝ βθΝ δεσθα    

 

 

 

 

 

 

 

    δεσθα β1έΝ ζ έπ βΝContrast 

 

 

Μ Ν κΝ λΰαζ έκΝMagnetic Lasso Tool πδζΫι Νπλκ ε δεΪΝ αΝηαζζδΪΝ βμΝγ έ αμΝ Ν εαδΝ
ε ζΫ ΝLayer -> New -> Layer via copyέΝ δΝ βηδκυλΰά αη ΝΫθαΝθΫκΝ πέπ κΝΰδαΝ αΝ
ηαζζδΪέΝΣκυΝ έθ ΝσθκηαΝhair 

πδζΫι Ν κΝ πέπ κΝ hair εαδΝ ε ζΫ Ν Image ->Adjustments -> Color Balance εαδΝ
βηδκυλΰά ΝΝΫθαΝξλυηαΝΰδαΝ αΝηαζζδΪ 

 

Μ Ν κθΝέ δκΝ λσπκΝ βηδκυλΰά ΝεαδθκτλΰδαΝ πέπ α ΰδαΝ αΝπαλαεΪ πΝαθ δε έη θαΝεαδΝ
ξλπηα έ Ν α 

1. Φσλ ηα 
2. Χ έζδα 
3. Φσθ κ 

 

Μ ΪΝ απσΝ αυ ΪΝ πδζΫΰκυη Ν κΝ Background εαδΝ ε ζκτη Ν Ν Image->Adjustments-> 

Selective Color,Ν πδζΫΰκυη Ν αΝNeutrals εαδΝίΪακυη Ν δμΝ δηΫμμΝCyan: -47%, Magenta: -

12 % Yellow +5% Black +2% 

ε ζκτη ΝImage, Flatten Image εαδΝεΪθκυη ΝσζαΝ αΝ πέπ αΝΫθαΝ θδαέκ 

ΓδαΝ θαΝ υ κυη Ν βθΝ αέ γβ βΝ κυΝ βζέκυΝ πλκ γΫ κυη Ν κΝ φέζ λκΝ Lens flareέ λξδεΪΝ
πδζΫΰκυη Ν κΝ Background. To Lens flare ίλέ ε αδΝ αΝ φέζ λαΝ ηΫ αΝ βΝ πδζκΰάΝ
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renderέΝ Σκπκγ κτη Ν κθΝ άζδκΝ κΝ πΪθπΝ ιέΝ ηΫλκμΝ βμΝ δεσθαμΝ εαδΝ πδζΫΰκυη Ν
Brightness 150%. 

ΣΫζκμΝπλκ γΫ κυη ΝεαδΝ κΝφέζ λκΝBlur εαδΝΫ κδηβΝβΝγ έ α! 

 

 

 

 

 

 

 

   δεσθα 22. Σ ζδεάΝ δεσθαΝη Νξλυηα α 

 

 

 

ηέγΝ λα βλδσ β αΝDijkstra 

ΟδΝ ηαγβ ΫμΝ Ϋξκθ αμΝ ηΪγ δΝ αλε ΪΝ ΰδαΝ δμΝ ία δεΫμΝ Ϋθθκδ μΝ κυΝ αθ δε δη θκ λαφκτμΝ
πλκΰλαηηα δ ηκτΝηΫ αΝαπσΝ κΝπ λδίΪζζκθΝ κυΝGameMaker βθ,ΝσππμΝκδΝέ δκδΝ έπαθ,Ν
πκζτΝ ζευ δεάΝ δα δεα έαΝ βηδκυλΰέαμΝ πθΝ δευθΝ κυμΝβζ ε λκθδευθΝπαδξθδ δυθ,Ν έξαθΝ
βθΝ π λδΫλΰ δαΝ ΰδαΝ κΝ πκδκΝ ΫδθαδΝ κΝ π λδ ξση θκΝ πθΝ ηαγβηΪ πθΝ Ν παθ πδ βηδαεσΝ
πζΫκθΝ πέπ κέΝ ΝπκζτΝζέΰκΝεαδλσΝη ΪΝ βΝζβιβΝ πθΝηαγβηΪ πθΝγαΝίλέ εκθ αθΝεαδΝκδΝ
έ δκδΝ Ν παθ πδ βηδαεσΝ π λδίΪζζκθΝ εαδΝ γΫζβ αθΝ θαΝ πΪλκυθΝ ηέαΝ ΰ τ βΝ απσΝ βθΝ
παθ πδ βηδαεάΝ ΰθυ βέΝ Ϊ δΝ αυ άμΝ βμΝ πδγυηέαμΝ κυμΝ ζκδπσθΝ κυμΝ δ Ϊιαη Ν αΝ
ία δεΪΝ ΰδαΝ κθΝ αζΰσλδγηκΝ Dijkstra) κθΝ κπκέκΝ εαδΝ η έμΝ δ αξ άεαη Ν κΝ ηΪγβηαΝ
ζΰσλδγηκδΝ εαδΝ Πκζυπζκεσ β α,Ν ηΪγβηαΝ εκληκτΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ βμΝ

ΠζβλκφκλδεάμΝ εαδΝ Σβζ πδεκδθπθδυθΝ εαδΝ κδηΪ αη Ν ηέαΝ λα βλδσ β αΝ (ίζέ 
Π Ρ ΡΣ Μ Ν . 

 

ΣέΝ έθαδΝκΝαζΰσλδγηκμΝDijkstra; 

ΟΝαζΰσλδγηκμΝ κυΝDijkstra,Ν πδζτ δΝ κΝπλσίζβηαΝ πθΝκηκαηφ βλδαευθΝ ζαφλτ α πθΝ
δα λκηυθΝΰδαΝΫθαΝ ηίαλΫμΝεα υγυθ σΝΰλΪφβηαΝG=(V,E) βθΝπ λέπ π βΝσπκυΝσζαΝ
αΝίΪλβΝ πθΝαεηυθΝ έθαδΝηβΝαλθβ δεΪέΝ[6],[7]. 
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6. ΤΜΠ Ρ Μ Σ  

 

 

Ν µπ δλέαΝαπσΝαυ σΝ κΝµΪγβµαΝά αθΝ δ δαέ λαΝγ δεάέΝΘ πλκτµ Νσ δΝκδΝ επαδ υ δεκέΝ
σξκδΝ εαζτφγβεαθέΝ Πλυ αΝ απσΝ σζαΝ κδΝ µαγβ ΫμΝ εα αθσβ αθΝ δμΝ ία δεΫμΝ Ϋθθκδ μΝ εαδΝ

αλξΫμΝ κυΝαθ δε δµ θκ λαφκτμΝπλκΰλαµµα δ µκτΝµ Ν λσπκΝ τεκζκΝεαδΝ υξΪλδ κ, εαδΝ
δ δεσ λαΝ κΝπ λδίΪζζκθΝ κυΝGameMakerέΝΟδΝµαγβ ΫμΝΫξκυθΝπδαΝ κυζΫο δΝπΪθπΝ δμΝ
Ϋθθκδ μΝ αθ δε έη θα,Ν εζβλκθκµδεσ β α, δ δσ β μΝ πθΝ αθ δε δηΫθπθΝ εαδ αζζβζ πέ λα βΝ
µ αιτΝ αυ υθ,Ν βηδκυλΰέαΝ πθΝ sprites, background, room, εαγυμΝ εαδΝ σ, δΝ ΪζζκΝ
ξλ δΪα αδΝ ΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝ παδξθδ δκτ εαδΝ πλκΰλαµµΪ δ αθΝ µ Ν αυ ΪΝ η Ν λσπκΝ
δα ε α δεσέΝΚα Ϊφ λαθ,ΝµΪζδ α,ΝµΫ αΝ Ν ζΪξδ κΝξλσθκ,ΝθαΝ βµδκυλΰά κυθΝ ΫθαΝ
βζ ε λκθδεσΝπαδξθέ δΝαπσΝ βΝίΪ βΝ κυ. Χλβ δµκπκέβ αθΝ βθΝ µπ δλέα,Ν βθΝφαθ α έαΝεαδΝ
κΝ ξδκτµκλΝ κυμΝ ΰδαΝ ΫθαΝ απκ Ϋζ µαΝ πκυΝ µαμΝ ιΫπζβι Ν σζκυμΝ υξΪλδ α εαδΝ
παλΪζζβζαΝ ΫµαγαθΝ ΫθαΝ ξλά δµκΝ πλκΰλαµµα δ δεσΝ λΰαζ έκέΝ ΛσΰπΝ αυ κτΝ εαδΝ κυΝ
πλπ σ υπκυΝ λσπκυΝ δ α εαζέαμ,ΝσζκδΝκδΝηαγβ μΝ θ δαφΫλγβεαθ θαΝπΪη ΝΫθαΝίάηαΝ
παλαπΪθπ,Ν ΰδ’αυ σΝ θ Ϊιαη Ν αθΝ ηδαΝ θΫαΝ λα βλδσ β αΝ κΝ Photoshop εδΝ τ λαΝ
πδζΫιαη Ν θαΝ έΰηαΝπαθ πδ βηδαεάμΝΰθυ βμ,Ν κθΝαζΰσλδγηκΝDikjstra. 

 
ΟδΝκµΪ μ,ΝαθΝεαδΝαθκµκδκΰ θ έμΝπμΝπλκμΝ βθΝ τθγ άΝ κυμΝεαδΝ κΝµαγβ δαεσΝ πέπ κΝ
πθΝµαγβ υθΝπκυΝ υµµ έξαθΝζ δ κτλΰβ αθΝκµαζΪ. 

 
ΓδαΝ µΪμΝ κυμΝεαγβΰβ ΫμΝβΝπλκ πΪγ δαΝ πδε θ λυγβε ΝευλέπμΝ ΝµδαΝ π άΝ δ αΰπΰάΝ
κΝ µΪγβµα,Ν βθΝ εαζάΝ ξθδεάΝ κυΝ κλΰΪθπ βΝ εαδΝ βθΝ πέίζ οβΝ πθΝ κµΪ πθέ Ν
ηπ δλέαΝ απκ Ϋζ Ν εαδΝ ΰδαΝ ηΪμΝ ηέαΝ πλσεζβ βΝ εαγυμΝ ά αθΝ ηέαΝ πλπ σΰθπλβΝ
δα δεα έαέΝ έξαη ΝΝ βθΝ υγτθβΝ βμΝη Ϊ κ βμΝΰθυ βμΝ κυμΝηαγβ ΫμΝη Ν λσπκΝπκυΝγαΝ
ελα κτ Ν κΝ θ δαφΫλκθΝ πθΝηαγβ υθΝαη έπ κΝαζζΪΝ αυ σξλκθαΝθαΝ έθαδΝεα αθκβ σμέΝ
Θ πλκτη Νσ δΝαυ σΝΫΰδθ Ν πδ υξυμΝεαδΝ έθαδΝηέαΝ δα δεα έαΝπκυΝ έΰκυλαΝγαΝιαθαεΪθαη Ν
η  υξαλέ β βέ 
Κζ έθκθ αμ,Ν τ λαΝ απκΝ βθΝ π δλέαΝ ηαμΝ αυ ά,Ν γ πλκτη Ν κ δΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΰέθ δΝ πδκΝ
υξθάΝξλά βΝ Ϋ κδπθΝη γσ πθΝ δ α εαζέαμΝεαδΝ Νηδελσ λ μΝ Ϊι δμΝ κυΝ ξκζ έκυ,Ν δσ δΝ

βΝ ξλά βΝ Ϋ κδπθΝ π λδίαζζσθ πθ,Ν σππμΝ κΝ GameMaker ,Ν εΪθ δΝ βθΝ εα αθσβ βΝ εαδΝ
αφκηκέπ βΝ τ εκζπθΝ θθκδυθΝπδκΝ τεκζβέΝ θΝβΝ βηδκυλΰέαΝβζ ε λκθδευθΝπαδξθδ δυθΝ
πΫ λα Ν σ κΝγ δεΪΝ βθΝ σζβΝ δ ιαΰπΰάΝ κυΝηαγάηα κμΝαυ κτ,Ν ΰδαΝηαγβ ΫμΝ βμΝΓ’Ν
Λυε έκυ,Ν πδ τκυη Ν κ δΝ γαΝ Ϋξ δΝ αΝ έ δαΝ εδΝ έ πμΝ εαζτ λαΝ απκ ζΫ ηα αΝ Ν ηαγβ ΫμΝ
ηδελσ λπθΝβζδεδυθ,ΝΰδαΝ κυμΝκπκέκυμΝγαΝ έθαδΝπδκΝ βηαθ δεσΝβΝ δ α εαζέαΝθαΝΰέθ αδΝη Ν
πδκΝ δα ε α δεσΝ λσπκέ 
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Παλκυ έα βΝ κυΝGameMaker 
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ιδκζκΰά δμΝ1βμ λα βλδσ β αμΝαπσΝ κυμΝηαγβ Ϋμ 
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