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Adventures in Time

• Klasszikus platform játék

• 2010-ben jelent meg Commodore 
Plus 4-re public domain-ben, majd 
később a Psytronik is megjelentette.

• Kód: Kichy/Asn

• Zene: Luca /Fire

• A program 95%-a egy hónap alatt 
készült el.   Majd még további 4 
hónapig csiszolták… :D

• Két verzióban is megvásárolható: 
Premium, műanyag tokban, füzettel. 
Ill., egy „sima” lemezesben 

• Nagyon jó értékeléseket kapott.



• A sztoriról annyit, hogy egy napon névvel 

nem rendelkező hősünk az erdőben 

sétálva talál egy időgépet, melyet 

kíváncsian kezd el bizergálni majd a rajta 

található piros gombbal véletlenül 

elindítja.. 

• Kezdetét veszi az Adventures in time!

• Javaslom hogy mindenki próbálja ki akár 

emulátorral is, jó móka!



Adventures in Time 2
The Second Scramble

• Kichy 2011 augusztusában 

határozta el, hogy nekiáll a 

folytatásnak. 

• Igen sok régi konzolos 

platformer játékot 

tanulmányozott.

• Az első

koncepcióképek jól 

balra!



Az első próbák során is kézikonzolos (gameboy) platformerek 

adták az ötleteket. 

•Fontos döntés volt, hogy a játék szobákból álljon és ne 

folyamatosan görgetődjön. 

•A játék lemezről fut, ellentétben az első rész fájlos 

megoldásával. 

•Karakteres képernyőt használ az első bitmap-jével szemben.

•Softsprite engine a karakterenkénti mozgatás helyett.

•„Duble buffered” képernyő, 25 fps mellett akár 8 softsprite 

kezelése.





2012 elején bekerült egy csomó nyalánkság az engine-be:

Kapcsolók kezelése, ellenségek, semleges élőlények, gyűjthető

coin-ok, plusz élet, ugróplatformok, rejtett szobák valamint az 

állapotjelző sáv.



A nyáron teljesen leállt a fejlesztés, majd ősszel újraindult 

grafikus keresésével, de sem a C64 sem a Plus4 grafikusok 

között nem sikerült ráérőt találni, végül elvállaltam…



Animált virág, rugó, tüskés verem.. Van itt minden!



Földalatti pálya denevérekkel..



Cukorsüvegek, erdő…



Kazamaták







Az időgéppel különböző korokba, időjárási körülmények közé

csöppenünk, a változatosságra nem lehet panasz majd!





A sprite animációs fázisok és a karaktertervek kiterítve. 

Paint Shop Pro-ban és a Pro Motion segítségével 

készülnek.

Kichy frameworkje simán beemeli a programba, így 

nagyon könnyen javíthatók a sprite-ok. Pl. madár amit 

legalább 3x átvariáltam eddig :D



Háttérelemek kiterítve.. Cél a variálhatóság és a minél 

kisebb helyfoglalás a memóriában..



• 2013-ban csatlakozott Spektro, mint 

leveldesigner. Eddig 2 map készült el.

• Csabo fejlesztett egy új zenelejátszó 

rutint, valamint elkezdte a játék 

zenéinek megkomponálását. 

Természetesen csakis TED zenék igen 

kis raszteridő zabálással. 

• Checkpoint és hitpoint rendszer került 

beépítésre, illetve bekerült a játékos 

meghalás animációja is.



Technikai infok:

• 8 softsprite, 25 fps, doublebufferelt karakteres 

képernyő mellett

• Minden sprite 16x16-os AND maszkos, így 4 színű tud 

lenni nem pedig 3+1 (ami fekete)

• Nincsen előre letárolva a sprite-ok shiftelt változata, 

csak akkor számolja ki ha szükség van rá és cache-eli. 

A cache-t minden szobánál üríti.

• A térkép minden szobája exomizerrel van letömörítve 

és így tárolva

• A zene 2x-es irq-ban van lejátszva

• A zene nem folyamatosan megy, hanem szobánként 

meghatározható hogy melyik szakaszt játssza.

• Sok sprite esetén eldob egy-két frame-t de nem kezd el 

szemetelni a cache.



Köszönöm a figyelmeteket, most 

tolunk egy kis gameplay-t is 

végre!


