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Λογαριασμός Videogames laboratory  

 

Σην δεύηεξν κέξνο ηνπ tutorial ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ παηρληδηνύ Not for Sale! ζα 
ζπλερίζνπκε εηζάγνληαο ην δηαζηεκόπινην ηνπ παίθηε, ηα ερζξηθά δηαζηεκόπινηα θαζώο θαη ηελ 

θίλεζε ηνπο. Πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα θάλνπκε θάπνηα πξνεξγαζία όζνλ αθνξά ην θαζνξηζκό 
ησλ θιάζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα πινπνηήζνπκε ζην παηρλίδη θαη νη νπνίεο ζα αληηπξνζσπεύνπλ 
ηα αληηθείκελα ηνπ παηρληδηνύ. 

Σην παηρλίδη αξρηθά ζα έρνπκε κηα θιάζε γηα ην παίθηε, κηα γηα ην ερζξηθό κεηαγσγηθό 
δηαζηεκόπινην (Cargo) θαη κηα γηα ην καρεηηθό (Fighter). Επεηδή ηα πεξηζζόηεξα από ηα 

αληηθείκελα ηνπ παηρληδηνύ εκθαλίδνπλ παξόκνηα ζπκπεξηθνξά (πρ κεηαθίλεζε, απεηθόληζε, 
αλίρλεπζε ζύγθξνπζεο θιπ), ζα δεκηνπξγήζνπκε κηα ηεξαξρία θιάζεσλ νκαδνπνηώληαο όζν 
γίλεηαη ηηο ηδηόηεηεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αληηθεηκέλσλ. Ελ ηάρεη, ζηελ θνξπθή ηεο 
ηεξαξρίαο καο, ηνπνζεηνύκε ηελ θιάζε GameEntity, ε νπνία αλαπαξηζηά νηηδήπνηε αληηθείκελν 
ηνπ παηρληδηνύ. Η θιάζε απηή ζα πεξηγξάθεη ηε ζέζε θαη ην κέγεζνο ελόο αληηθεηκέλνπ, ηελ 
πθή θαη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θίλεζε ηνπ. Τελ θιάζε απηή ζα επεθηείλνπλ ζηελ 

ζπλέρεηα νη θιάζεηο γηα ηα δηαζηεκόπινηα ηνπ ερζξνύ θαη ηνπ παίθηε πξνζζέηνληαο λέα 
ιεηηνπξγηθόηεηα. Γηα λα αλαπαξαζηήζνπκε ηα δηαζηεκόπινηα ηνπ ερζξνύ ζα νξίζνπκε θαηαξράο 
ηε θιάζε EnemyShip ε νπνία επεθηείλεη ηε GameEntity κε ηδηόηεηεο θαη ζπκπεξηθνξά πνπ 
αθνξνύλ ηα ερζξηθά δηαζηεκόπινηα. Σηελ ζπλέρεηα, ζα δεκηνπξγήζνπκε ηηο ηειηθέο θιάζεηο 
CargoShip θαη FighterShip γηα ηα 2 είδε ησλ ερζξηθώλ δηαζηεκνπινίσλ. Τέινο ζα 
δεκηνπξγήζνπκε θαη ηελ θιάζε PlayerShip ε νπνία ζα αλαπαξηζηά ην δηαζηεκόπινην ηνπ 
παίθηε. Σρεκαηηθά, ε ηεξαξρία ζα δείρλεη σο εμήο: 

 

Σηελ ζπλέρεηα ζα πεξηγξάςνπκε αλαιπηηθόηεξα ηηο θιάζεηο απηέο. Ξεθηλάκε κε ηελ θνξπθή ηεο 
ηεξαξρίαο καο, ηελ θιάζε GameEntity. 

    abstract class GameEntity 

    { 

        //static data 

        static Dictionary<string, List<GameEntity>> gameEntities = 

null;         

 

        protected Texture2D texture;         

        protected Rectangle rectangle; 

        protected int speed; 

 

        public Rectangle Rectangle 
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        { 

            get { return rectangle; } 

        } 

 

        public GameEntity(Texture2D texture, Rectangle rectangle, int 

speed) 

        { 

            this.rectangle = rectangle; 

            this.texture = texture; 

            this.speed = speed; 

        } 

 

        public virtual void Update(GameTime gameTime, Viewport 

viewport) 

        { 

        } 

 

        public virtual void Render(SpriteBatch spriteBatch) 

        { 

            spriteBatch.Draw(texture, rectangle, Color.White); 

        } 

 

        public virtual bool Collides(GameEntity entity) 

        { 

            return rectangle.Intersects(entity.rectangle); 

        } 

 

        public virtual GameEntity Collides(List<GameEntity> entities) 

        { 

            foreach (GameEntity entity in entities) 

            { 

                if (entity != this && Collides(entity)) 

                { 

                    return entity; 

                } 

            } 

 

            return null; 

        } 

 

        public abstract GameEntity CreateClone();  

 

        static public void AddEntity(string category, GameEntity 

entity) 

        { 

        } 

 

        static public List<GameEntity> GetEntities(string category) 

        { 

        } 

    } 

 

H GameEntity νξίδεη θνηλέο ηδηόηεηεο όισλ ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ παηρληδηνύ όπσο ζέζε θαη 
κέγεζνο, πθή θαη ηαρύηεηα θίλεζεο. Επηπιένλ νξίδεη κεζόδνπο γηα αλαλέσζε (Update), 

απεηθόληζε (Render) θαη αλίρλεπζε ζύγθξνπζεο κε άιινλ αληηθείκελν ηνπ ίδηνπ ηύπνπ 
(Collides). Η θιάζε επίζεο νξίδεη κηα abstract κέζνδν (CreateClone) ε νπνία δεκηνπξγεί έλα 
αληίγξαθν ηνπ αληηθεηκέλνπ. H κέζνδνο απηή ζα καο ρξεζηκεύζεη αξγόηεξα, νπόηε δελ εμεγώ 



πξνο ην παξόλ ην ζθνπό ηεο. Τέινο νξίδεη θαη θάπνηεο static κεζόδνπο ηηο νπνίεο ζα εμεγήζνπκε 
θαη απηέο αξγόηεξα. Τελ κέζνδν CreateClone ηελ νξίδνπκε σο abstract πξώηνλ γηα λα 
απνθύγνπκε λα παξάζρνπκε πινπνίεζε ζε απηό ην ζηάδην θαη δεύηεξνλ γηα λα αλαγθάζνπκε ηηο 
θιάζεηο πνπ λα επεθηείλνπλ ηελ GameEntity λα παξάζρνπλ δηθή ηνπο πινπνίεζε. Επεηδή ε 

GameEntity πεξηιακβάλεη κηα abstract κέζνδν, πξέπεη λα νξηζηεί θαη απηή σο abstract. 
Πξαθηηθά απηό ζεκαίλεη όηη δελ κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο 
απηήο (instantiate ηε θιάζε δειαδή) κε ηε ρξήζε ηνπ ηειεζηή new. Απηό δελ απνηειεί 
πξόβιεκα ζηελ πεξίπησζε καο, κηαο θαη δελ έρνπκε ζθνπό λα ην θάλνπκε έηζη θαη αιιηώο. 
Σεκείσζε: Απηόο δελ είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα «αλαγθάζεηο» ηηο θιάζεηο-παηδηά λα 
πινπνηήζνπλ θάπνηα κέζνδν, αιιά είλαη ν απινύζηεξνο γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ tutorial. Σε άιιε 
πεξίπησζε ν νξηζκόο ελόο interface ζα ήηαλ κηα πην θνκςή ιύζε. 
 

Σηελ ζπλέρεηα νξίδνπκε κηα λέα θιάζε, ηελ EnemyShip, ε νπνία “θιεξνλνκεί” (inherits) ηελ 
GameEntity: 

    abstract class EnemyShip : GameEntity 

    { 

        protected int shield; 

        protected int maxShield; 

        protected int value; //player score increase when enemy is 

destroyed 

        protected float rate; // how fast the enemy shoots 

        protected float timeToNextShot; 

        protected SpaceShipStatus status; 

 

        public SpaceShipStatus Status 

        { 

            get { return status; } 

            set { status = value; } 

        } 

 

        public EnemyShip(Texture2D texture, Rectangle rectangle, int 

shield, int speed, float rate, int value) : 

            base(texture, rectangle, speed) 

        { 

            this.shield = shield; 

            this.maxShield = shield; 

            this.value = value; 

            this.rate = rate; // convert frequency to time 

 

            timeToNextShot = 1 / rate; 

            status = SpaceShipStatus.Dead; 

        } 

 

        public override void Update(GameTime gameTime, Viewport 

viewport) 

        { 

            rectangle.Y += speed; 

 

            if (rectangle.Top > viewport.Height) 

            { 

                status = SpaceShipStatus.Dead; 

            } 

        } 

 

        public override void Render(SpriteBatch spriteBatch) 

        { 



            if (status == SpaceShipStatus.Alive) 

            { 

                spriteBatch.Draw(texture, rectangle, Color.White); 

            } 

        } 

 

        public virtual void Reset(Vector2 position) 

        { 

            shield = maxShield; 

            rectangle.X = (int)position.X; 

            rectangle.Y = (int)position.Y; 

            status = SpaceShipStatus.Alive; 

        } 

 

        public override bool Collides(GameEntity ship) 

        { 

            return (((EnemyShip)ship).status == SpaceShipStatus.Alive) 

&& rectangle.Intersects(ship.Rectangle); 

        } 

 

        public bool IsOnTarget(GameEntity entity, int range) 

        { 

            Rectangle rect = rectangle; 

            rect.Height = range; 

 

            Rectangle targetRect = entity.Rectangle; 

            targetRect.X += targetRect.Width / 3; 

            targetRect.Width = targetRect.Width / 3; 

 

            return rect.Intersects(targetRect); 

        } 

    } 

 
Tν SpaceShipStatus, πνπ αλαπαξηζηά ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ δηαζηεκνπινίνπ, ην 
νξίδνπκε σο εμήο: 
 
    public enum SpaceShipStatus 

    { 

        Alive, //spaceship is active 

        Exploding, // spaceship is exploding 

        Dead // spaceship is dead 

    }; 

 

Η θιάζε EnemyShip πινπνηεί ηδηόηεηεο θαη ζπκπεξηθνξά θνηλά ζε όια ηα ερζξηθά 
δηαζηεκόπινηα. Γηα παξάδεηγκα νξίδεη κεηαβιεηέο γηα ηελ αζπίδα (shield) ηνπ δηαζηεκνπινίνπ, 

ηελ αμία ηνπ ζε πόληνπο παίθηε (value), ην ξπζκό πνπ ππξνβνιεί κε ην laser (rate). Επηπιένλ 
νξίδεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ δηαζηεκνπινίνπ (status), κηα κέζνδν γηα reset ηνπ 
δηαζηεκνπινίνπ ζηηο αξρηθέο ηηκέο ηνπ, θαη πξνζαξκόδεη ηηο κεζόδνπο γηα απεηθόληζε (Render) 
θαη αλίρλεπζε ζύγθξνπζεο (Colllide) έηζη ώζηε λα ιακβάλνπλ ππόςε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε 
ηνπ δηαζηεκνπινίνπ, κηαο θαη δελ έρεη λόεκα γηα παξάδεηγκα λα πξνζπαζήζσ λα απεηθνλίζσ 
έλα «θαηεζηξακκέλν» δηαζηεκόπινην.  

Σηελ ίδηα θιάζε νξίδνπκε θαη κηα κέζνδν IsOnTarget ε νπνία καο επηζηξέθεη true αλ ην 
δεδνκέλν entity είλαη νξαηό από ην ηξέρνλ ερζξηθό δηαζηεκόπινην θαη πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε αξγόηεξα γηα λα θάλνπκε ηνλ ερζξό λα επηηίζεηαη ζηνλ παίθηε. Τέινο ε 
θιάζε παξέρεη θαη κηα standard πινπνίεζε ηεο Update ε νπνία ην κόλν πνπ θάλεη είλαη λα 
κεηαθηλεί ην δηαζηεκόπινην πξνο ηα θάησ θαη λα ην «θαηαζηξέθεη» όηαλ απηό βγεη από ηα όξηα 



ηεο νζόλεο. Απηή ηε ζπκπεξηθνξά κπνξνύκε λα ηελ δηαηεξήζνπκε γηα ηα ερζξηθά 
δηαζηεκόπινηα ή λα ηελ αληηθαηαζηήζνπκε (override) αξγόηεξα κε κηα δηαθνξεηηθή. 

Τώξα είκαζηε έηνηκνη λα δεκηνπξγήζνπκε κηα θιάζε γηα ην έλα είδνο ερζξηθνύ δηαζηεκνπινίνπ, 
ην Cargo. 

    class CargoShip : EnemyShip 

    { 

        public CargoShip(Texture2D texture, Rectangle rectangle, int 

shield, int speed, float rate, int value) 

            : base(texture, rectangle, shield, speed, rate, value) 

        { 

        } 

 

        public override GameEntity CreateClone() 

        { 

            return new CargoShip(texture, rectangle, shield, speed, 

rate, value); 

        } 

    } 

Η CargoShip θιεξνλνκεί από ηελ EnemyShip θαη ην κόλν πνπ θάλεη ζηελ νπζία είλαη λα 
παξάζρεη κηα πινπνίεζε ηεο CreateClone(). Καηά ηα άιια, νη ηδηόηεηεο θαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ 

πινπνηεί ε EnemyShip καο θαιύπηνπλ πξνο ην παξόλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Cargo, κηαο θαη ην 
κόλν πνπ θάλεη ν ηύπνο απηόο ερζξηθνύ δηαζηεκνπινίνπ είλαη λα ηαμηδεύεη ζε επζεία γξακκή 
πξνο ηα θάησ θαη λα «απεηθνλίδεηαη» ζηελ νζόλε. 

Τν ίδην όκσο δελ ηζρύεη γηα ηα ερζξηθά δηαζηεκόπινηα ηύπνπ Fighter. Αληηζέησο απηά θπλεγάλε 

ηνλ ερζξό θαη πξνζπαζνύλ λα ην ηνπνζεηνύλ ζπλέρεηα ζην ζηόραζηξν κε ζθνπό λα ηνλ 

θαηαζηξέςνπλ. Σπλεπώο ε απιή θίλεζε πνπ νξίδεη ε EnemyShip δελ καο θαιύπηεη: 

    class FighterShip : EnemyShip 

    { 

        Random random; 

        float convergence; 

 

        public FighterShip(Texture2D texture, Rectangle rectangle, int 

shield, int speed, float rate, int value) 

            : base(texture, rectangle, shield, speed, rate, value) 

        { 

            random = new Random(); 

        } 

 

        public override void Update(GameTime gameTime, Viewport 

viewport) 

        { 

            PlayerShip playerShip = 

(PlayerShip)GameEntity.GetEntities("Player")[0]; 

 

            if (status != SpaceShipStatus.Dead) 

            { 

                rectangle.Y += speed; 

 

                if (rectangle.Intersects(new Rectangle(viewport.X, 

viewport.Y, viewport.Width, viewport.Height))) 

                { 

                    //chase player 



                    if ( !IsOnTarget(playerShip, viewport.Height) && 

rectangle.Top < playerShip.Rectangle.Bottom) 

                    { 

                        rectangle.X -= (int)(convergence * (rectangle.X 

- playerShip.Rectangle.X)); 

                    }                     

                } 

 

                if (rectangle.Top > viewport.Height) 

                { 

                    //out of viewport, kill it 

                    status = SpaceShipStatus.Dead; 

                } 

            } 

        } 

 

        public override void Reset(Vector2 position) 

        { 

            base.Reset(position); 

 

            //random horizontal chasing speed 

            convergence = (2 + random.Next(1000) % 3) / 100.0f; 

        } 

 

        public override GameEntity CreateClone() 

        { 

            return new FighterShip(texture, rectangle, shield, speed, 

rate, value); 

        } 

    } 

Γηα λα πινπνηήζνπκε ηελ πην ζύλζεηε θίλεζε ηνπ ερζξηθνύ δηαζηεκνπινίνπ Fighter, ζηελ θιάζε 

FighterShip, αληηθαζηζηνύκε ηε κέζνδν Update κε κηα λέα. Γηα λα ππνινγίζνπκε ηε θίλεζε ηνπ 
«θπλεγηνύ» (chase) ηνπ δηαζηεκνπινίνπ ηνπ παίθηε, πξέπεη θαηαξράο λα βξνύκε ηε ζέζε ηνπ. 
Γηα λα ην θάλνπκε απηό πξέπεη λα απνθηήζνπκε κηα αλαθνξά ζην αληηθείκελν ηνπ παίθηε, 
θιάζεο PlayerShip ηελ νπνία ζα νξίζνπκε αξγόηεξα. Σην θώδηθα ηεο Update θαίλεηαη πσο 
γίλεηαη απηό, ζα εμεγήζoπκε όκσο ην λόεκα ηεο εληνιήο απηήο αξγόηεξα. Από ηελ ζηηγκή πνπ 
έρσ ηελ αλαθνξά (playerShip) ζην δηαζηεκόπινην ηνπ παίθηε, θαη εθόζνλ ην ηξέρνλ Fighter 
αληηθείκελν είλαη ελεξγό (status != SpaceShipStatus.Dead), κπνξώ λα ππνινγίζσ ηε θίλεζε 

ηνπ. Σηνλ άμνλα ησλ Υ ε θίλεζε ππνινγίδεηαη θαλνληθά απμάλνληαο ηελ ζπληεηαγκέλε θαηά 
πνζόηεηα speed. Σηνλ άμνλα ησλ X πξέπεη λα θάλνπκε ηελ Φ ζπληαγκέλε ηνπ Fighter λα 

ζπγθιίλεη κε ηελ X ζπληεηαγκέλε ηνπ playerShip. Απηό γίλεηαη κε ηελ εληνιή: 

rectangle.X -= (int)(convergence * (rectangle.X - playerShip.Rectangle.X)); 

Η κεηαβιεηή convergence θαζνξίδεη ην πόζν γξήγνξα ζα γίλεη απηή ε ζύγθιηζε. Επίζεο ν 
ππνινγηζκόο απηόο ηεο κεηαβιεηήο X ηνπ fighter γίλεηαη κόλν όηαλ ην δηαζηεκόπινην ηνπ 
παίθηε είλαη εθηόο ηνπ νπηηθνύ ηνπ πεδίνπ !IsOnTarget(playerShip, viewport.Height), θαη 
εθόζνλ ην fighter είλαη «κπξνζηά» από ην παίθηε (rectangle.Top < 
playerShip.Rectangle.Bottom). Παξεπηπηόλησο, ε κέζνδνο IsOnTarget, ε νπνία πινπνηείηαη 

ζηελ θιάζε-γνλέα EnemyShip δέρεηαη σο δεύηεξν όξηζκα ην πόζν καθξηά βιέπεη έλα 
δηαζηεκόπινην. Με ηνλ ηξόπν απηό, αξγόηεξα, κπνξνύκε λα θάλνπκε ηα ερζξηθά FighterShip λα 
επηηίζεληαη ην παίθηε κε θάπνηα θαζπζηέξεζε, όηαλ απηόο είλαη αξθεηά θνληά ηνπο. Τέινο αμίδεη 
λα αλαθέξνπκε όηη ε ηηκή ηεο convergence ιακβάλεη κηα ηπραία ηηκή, ζηελ κέζνδν Reset, από 2 
κέρξη 4, γηα λα δώζνπκε ζην παίθηε ζηελ εληύπσζε όηη θάζε ερζξόο FighterShip έρεη ειαθξώο 

δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη όηη δελ θηλνύληαη όινη κε παλνκνηόηππν ηξόπν. 

Τέινο, κέλεη ε θιάζε ηνπ παίθηε: 



    class PlayerShip : GameEntity 

    { 

        protected int lives; 

        protected int maxLives; 

        protected int shield; 

        protected int maxShield; 

        protected SpaceShipStatus status; 

 

        public SpaceShipStatus Status 

        { 

            get { return status; } 

            set { status = value; } 

        } 

 

        public PlayerShip(Texture2D texture, Rectangle rectangle, int 

lives, int shield, int speed) 

            : base(texture, rectangle,speed) 

        { 

            this.shield = shield; 

            this.maxShield = shield; 

            this.lives = lives; 

            this.maxLives = lives; 

            status = SpaceShipStatus.Alive; 

        } 

 

        public void Update(GameTime gameTime, KeyboardState kbState, 

Viewport viewport) 

        { 

            base.Update(gameTime, viewport); 

 

            if (kbState.IsKeyDown(Keys.Left)) 

            { 

                rectangle.X -= speed; 

            } 

            else if (kbState.IsKeyDown(Keys.Right)) 

            { 

                rectangle.X += speed; 

            } 

 

            if (kbState.IsKeyDown(Keys.Up)) 

            { 

                rectangle.Y -= speed; 

            } 

            else if (kbState.IsKeyDown(Keys.Down)) 

            { 

                rectangle.Y += speed; 

            } 

 

            //keep player's ship visible 

            if (rectangle.Top < 0) 

            { 

                rectangle.Y = 0; 

            } 

            else if (rectangle.Bottom > viewport.Height) 

            { 

                rectangle.Y = viewport.Height - rectangle.Height;                       

            } 



             

            if (rectangle.Left < 0) 

            { 

                rectangle.X = 0; 

            } 

            else if (rectangle.Right > viewport.Width) 

            { 

                rectangle.X = viewport.Width - rectangle.Width; 

            }            

        } 

 

        public virtual void Reset(Vector2 position) 

        { 

            lives = maxLives; 

            shield = maxShield; 

            rectangle.X = (int)position.X; 

            rectangle.Y = (int)position.Y; 

            status = SpaceShipStatus.Alive; 

        } 

 

        public override void Render(SpriteBatch spriteBatch) 

        { 

            if (status == SpaceShipStatus.Alive) 

            { 

                spriteBatch.Draw(texture, rectangle, Color.White); 

            } 

        } 

 

        public override bool Collides(GameEntity entity) 

        { 

            return status == SpaceShipStatus.Alive && 

rectangle.Intersects(entity.Rectangle); 

        } 

 

        public override GameEntity CreateClone() 

        { 

            return null; 

        } 

    } 

Η θιάζε PlayerShip θιεξνλνκεί θαη απηή από ηελ GameEntity θαη ηελ επεθηείλεη κε θάπνηεο 
ηδηόηεηεο θαη ζπκπεξηθνξά πνπ αθνξνύλ ην δηαζηεκόπινην ηνπ παίθηε όπσο αξηζκόο δσώλ 
(lives), κέγεζνο αζπίδαο (shield), όπσο επίζεο θαη κηα κεηαβιεηή ηύπνπ SpaceShipStatus πνπ 
πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ παίθηε. Πξνο ην παξόλ ε βαζηθή δηαθνξά ηνπ δηαζηεκνπινίνπ 

ηνπ παίθηε ζε ζρέζε κε ηα ερζξηθά είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίνλ θηλείηαη, ν νπνίνο ειέγρεηαη 
από ην παίθηε. Τελ θίλεζε ηνπ δηαζηεκνπινίνπ ηελ πινπνηνύκε ζηελ κέζνδν Update, ε νπνία 
παίξλεη σο όξηζκα έλα αληηθείκελν ηύπνπ KeyboardState, ην νπνίν πεξηγξάθεη πνηα πιήθηξα 
ζην πιεθηξνιόγην έρνπλ ελεξγνπνηεζεί. Επηπιένλ ζηελ κέζνδν απηή θξνληίδνπκε ην 
δηαζηεκόπινην λα παξακέλεη ζηα όξηα ηεο νζόλεο. 

Εδώ κπνξνύκε λα θάλνπκε ηελ παξαηήξεζε όηη ππάξρεη κηα θάπνηα επηθάιπςε κεηαμύ ησλ 
θιάζεσλ γηα ηα ερζξηθά δηαζηεκόπινηα θαη ην δηαζηεκόπινην ηνπ παίθηε ζε κεηαβιεηέο θαη 
κεζόδνπο. Κάηη ηέηνην ζα κπνξνύζε λα απνθεπρζεί εηζάγνληαο ζηελ ηεξαξρία, αθξηβώο θάησ 
ηεο GameEntity, κηα θιάζε SpaceShip ε νπνία λα αλαπαξηζηά δηαζηεκόπινηα γεληθώο θαη λα 

πξνζζέζνπκε εθεί θνηλέο ηδηόηεηεο θαη κεζόδνπο. Σηα πιαίζηα ηνπ tutorial απηνύ επέιεμα λα κελ 
ην θάλσ απηό γηα λα κε πεξηπιέμσ ηελ ηεξαξρία. Αθήλεηαη ζηνλ αλαγλώζηε σο άζθεζε όκσο 
. 



Επεηδή ασηό ηο tutorial ηο ηαιαηπωρώ εβδοκάδες θαη δελ θαηαθέρλω λα ηο ηειεηώζω, ηο ζπάω 
ζε 2 κέρε θαη ειπίδω λα αλεβάζω ηο δεύηερο κέρος ηελ άιιε εβδοκάδα. Μέλεη λα δούκε πως 
δεκηοσργούκε ηοσς ετζρούς θαη πως ηοσς ηοποζεηούκε ζηελ οζόλε. Πάρηε κηα γεύζε από ηο ηη 
αθοιοσζεί! 

 

 

Ο θώδηθαο ππάξρεη ήδε ζην Code Repository ζε SVN θαη zip κνξθή γηα όπνηνλ δελ αληέρεη λα 
πεξηκέλεη ην επόκελν επεηζόδην!  

 


