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Resumo:

Videoxogo en terceira persoa inspirado en Star Wars.

Descrición:

Tratase dun videoxogo ralizado na plataforma Scratch e inspirado na temática de  Star 
Wars. 

O obxetivo do xogo é destruir tantas naves inimigas como poida o xogador. Segundo 
se van destruindo naves o xogador vai recibindo unha puntuación coa que poden 
comprar diversas naves tanto do Imperio como da República. 

As distintas naves dispoñen de distintos tributos, tales como a munición ou a vida .

O xogo dispón de son de fondo que se escoitara durante toda a partida así coma o son
propio dos disparos das naves.

Hipótese plantexada/Obxeto tecnolóxico:

Non plantea ningúnha hipótese nin é un obxeto tecnolóxico.

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

• Orixen de Scrath 

Scratch é una linguaxe de programación en bloques que non require o 
coñecemento de linguaxes de programación como Java. Desenrolada polo 
grupo Lifelong  Kindregarten de MIT Media Lab .

• Videoxogos – historia

A historia dos videoxogos ten a sua orixe no ano 1951 cando, tras o fin da 
Segunda Guerra Mundial, as potencias vencedoras, construiron os primeiros 
superordenadores programables. A primeira videoconsola da historia foi a 
Magnavox Odyssey (1972) . 



Autor da imaxe:  Wgungfu de Wikipedia

Obxetivo tecnolóxico. 

O obxetivo do traballo e deseñar é programar un videoxogo baseado en Star Wars

Material y métodos

Para a creación do xogo, seguín os seguinte pasos:

1. Ver xogos similares e analizar a súa programación.

2. Deseñar a estructura do xogo en papel.

3. Programar en scratch segundo a plantilla base.

4. Añadir os elementos estéticos e crear una tenda.

5. Crear mais naves e arreglar posibles fallos no código.

6. Proba do resultado nun grupo de persoas para descrubir problemas de código 
mais pequenos ou problemas estéticos.

Resultados



     

O código está basado nun obxecto, que neste caso é unha nave, posicionado nunhas 
coordenadas. Cada nave ten un valor de vidas distinto, sendo restadas cada unha delas 
ao recibir un impacto. O terminar as vidas sale unha mensaxe, neste caso “Game Over” 
cun son característico. Os inimigos, que son cazas imperiais, aproximanse cara o 
xogador de forma aleatoria, aparecendo coma clons, nun ángulo entre 0º e 360º. O 
número de inimigos aumenta progresivamente co paso do tempo. 

Conclusions

Ao final conseguin facer un xogo de disparos basado en Star Wars en 3ª pesoa
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