World of Words
Онлайн multiplayer игра наподобяваща Scrabble, в която играчите трябва да закупуват думи, които могат да
поставят върху различни игрови полета.

Категория
Уеб приложение.

Възрастова група
Над 16 години.

Описание
Проектът представлява игра на думи, наподобяваща известния Scrabble. Играчите започват с начална сума
голдъни, които могат да използват за да закупят думи. Тези думи те могат да поставят на игрални полета,
като целта е при поставяне на дума, играча да се опитва да прави колкото се може повече пресичания с други
думи. Всички играчи играят върху едни и същи полета като играта се изпълнява в реално време (което значи,
че когато играча X постави дума на полето, всички останали играчи в полето виждат новата дума мигновено).

Проектът е предназначен за хора от всякакви възрасти, достатъчно е те да търсят забавление в свободното
си време.
Макар и да съществуват многообразни игри на думи върху дъски, World of Words се различава с това, че
вкарва валута в играта и се въвежда ръчното закупуване на думи. Никой не идва на игрално поле с
предварително дадено “тесте” думи, всеки сам си съставя такова.
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Въпреки че играта има пусната stable версия, далеч не значи, че не могат постоянно да се добавят нови
въведения към нея. Проектът има план за втора версия, която ще добави много нови функционалности като
игра стил PvP (играч срещу играч), нови инструменти за търсене на думи по-бързо в инвентара и т.н.

Екип




Ивелин Кирилов – разработил всичко свързано с магазина в играта (код, база).
o Username: Reath, Tel. 0888 123 456, E-Mail: ivelinkv@gmail.com
Цветан Ганчев – разработил механизмите за игра върху полетата (SignalR, база).
o Username: ZvetanIG, Tel. 0899 555 555, E-Mail: ceco.ig74@gmail.com
Калоян Анастасов – разработил класацията в играта (код, база), както и цялостния дизайн.
o Username: kasskata, Tel. 0899 999 888, E-Mail: kassskata@gmail.com

Линк за изтегляне / демо / видео



Линк към проекта (демо): www.world-of-words.apphb.com.
Не се изискват пароли за достъп (единствено е необходима регистрация за игра).

Технологии
Използвани технологии: C#, .NET, ASP.NET MVC, SignalR, HTML5, JavaScript, jQuery, CSS.

Сорс код
Линк към сорс кода: https://github.com/Forbidden-Falls/WorldOfWords.
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