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Nume proiect: SlashySam 

Limbaj folosit: C# 

Framework: .NET Core 

Biblioteca: Monogame Framework 

SlashySam este un joc 2D in dezvoltare. 

Toate imaginile ce apar in proiect imi apartin. 

Ruleaza constant la peste 700 FPS (CPS) pe o configuratie i3 gen. 4 + 4GB RAM + nVidia GT 

710 
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1. Punctul de intrare in program 

 
2. Este punctul principal al codului, contine cod pentru initializarea ferestrei si incarcarea 

fisierelor. Se bazeaza pe un sistem de “ecrane” (Screen), fiecare ecran reprezentand o 

scena a jocului.  

3. Menu-ul jocului 

 
4. Pagina de setari, momentan contine optiuni legate de rezolutie

 
5. Locul de unde este selectat nivelul dorit pentru a fi parcurs. (Momentan exista un sinur 

nivel de test, drept urmare acest ecran este inutil) 



6. Una dintre cele mai complexe parti din cod. Se ocupa cu administrarea nivelelor si a 

jucatorului. Adaugand si parea de HUD. 

7. Un nivel se ocupa de administrarea jucatorului si a inamicilor iar fiecare nivel are o harta 

(8.) 

8. Clasa Map traduce un fisier de tip (.png) intr-o harta ce va fi parcursa de jucator in timpul 

jocului. 

  
9. “Environment” contine elementele traduse de harta in 2 liste: Elemente pe care le poti 

calca precum iarba, baltile, drumul, etc si obstacolele: copacii, cutiile, pietrele etc. 

10. Momentan exista un singur tip de inamic si anum “Guard”, se activeaza atunci cand 

jucatorul intra in raza lui de acoperire. 

 
11. Jucatorul. Este partea principala si de mare interes a jocului. Are mai multe calitatie 

precum: Stie sa dea cu sabia, arunca shurikene si da fumigene, scopul lui este de a elibera 

orasul de sup stapanirea unui conducator rau intentionat, pe parcursul calatoriei lui 

intampina mai multi soldati ai regelui de care trebuie sa treaca. 

12.  


