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TECHNIKAI	  FELTÉTELEK	  

Ahhoz,	  hogy	  játszhass	  a	  játékkal,	  csupán	  egy	  –	  lehetőleg	  Chrome	  vagy	  Firefox	  –	  internetböngészővel	  ellátott	  
számítógépre	  van	  szükséged.	  Operációs	  rendszer	  tekintetében	  a	  Windowsra,	  Mac	  OS	  X-‐re	  vagy	  Linuxra	  van	  szükséged.	  
Kattints	  a	  www.tabby.eu	  weboldalon	  található	  linkre	  és	  várj,	  amíg	  a	  játék	  letöltése	  befejeződik.	  	  

	  

REGISZTRÁCIÓ	  

Mielőtt	  belépnél	  a	  Tabby	  Plays-‐be,	  regisztrálnod	  kell.	  A	  kezdőoldalon	  kattints	  a	  “New	  
account”	  (új	  felhasználó)	  gombra,	  majd	  az	  ezután	  megjelenő	  “Login	  with	  password”	  

gombra,	  hogy	  kiválaszthasd	  a	  felhasználónevedet	  és	  hozzá	  a	  jelszavadat	  (javasolt,	  hogy	  
írd	  le	  egy	  jól	  őrzött,	  titkos	  helyre	  ezeket).	  	  

	  

A	  játékfelületre	  beléphetsz	  a	  Facebook	  profiloddal	  is	  –	  ebben	  az	  esetben	  kattints	  a	  “Login	  with	  Facebook”	  gombra	  
(biztonságod	  megtartása	  érdekében	  	  Facebook	  profilod	  semmiféle	  felhasználói	  adatot	  nem	  jelenít	  meg).	  A	  Facebook	  

profillal	  regisztrálni	  azért	  érdemes,	  mert	  így	  bármikor	  beléphetsz,	  nem	  kell	  még	  egy	  felhasználói	  nevet/jelszót	  
megjegyezned.	  	  

Hogyan	  játssz	  vendégként	  (Play	  as	  a	  guest)?	  

Elkezdheted	  a	  játékot	  „vendégként”	  is	  („Play	  as	  a	  guest”),	  de	  ekkor	  csak	  egy	  gyors	  terepszemlére	  lesz	  lehetőséged.	  
Ahhoz,	  hogy	  kapcsolatba	  léphess	  és	  kommunikálhass	  az	  aktív	  játékosokkal,	  regisztrálnod	  kell.	  	  

	  
Hogyan	  válassz	  karaktert?	  	  

A	  regisztráció	  után	  válassz	  magadnak	  karaktert!	  Ezt	  az	  ablak	  felső	  részében	  megjelenő	  
nyilak	  segítségével	  teheted	  meg.	  	  

	  
Karaktered	  nemét	  a	   nemek	  egyezményes	  jelét	  jelző	  gombok	  

egyikére	  kattintva	   választhatod	  meg.	  	  

	  

Írd	  be	  a	  szabadon	  választott	  nevedet	  (a	  többi	  játékos	  számára	  ez	  lesz	  látható),	  és	  
válassz	  hozzá	  egy	  jelszót,	  majd	  kattints	  az	  OK	  gonbra.	  	  

	  
Válaszd	  meg	  a	  „Világot”	  (World	  name),	  amelyben	  aktív	  leszel!	  	  
Ha	  ezekkel	  mind	  megvagy,	  válaszd	  meg	  a	  Világot,	  amelyben	  aktív	  leszel!	  Ha	  az	  iskoládban	  játszol,	  ezt	  általában	  tanárod	  

választja	  meg	  helyetted.	  (Ekkor	  meg	  kell	  adni	  az	  iskolád	  nevét,	  vagy	  az	  iskola	  és	  az	  évfolyam	  kombinációját,	  vagy	  egy	  
szabadon	  –	  ugyancsak	  a	  tanár	  által	  –	  választott	  nevet.)	  

Ha	  legközelebb	  játszol,	  ezek	  után	  már	  csak	  a	  regisztrált	  felhasználók	  számára	  létrehozott	  „Login	  with	  password”	  vagy	  
„Login	  with	  Facebook”	  gombra	  kell	  kattintanod.	  A	  Világod	  nevét	  nem	  kell	  újra	  beírnod.	  	  

	  

	  

	  



	   3	  

A	  SAJÁT	  SZOBÁD	  

Kezdheted	  is	  a	  játékot!	  A	  játék	  kezdetén	  saját	  szobádban	  találod	  magad.	  A	  szobát	  elhagyhatod	  az	  ajtóra	  katintva,	  
beléphetsz	  a	  Játék	  online	  közösségi	  felületére	  a	  számítógépre	  kattintva,	  vagy	  megnézheted	  Státuszodat	  a	  képernyő	  
alján	  található	  sávra	  kattintva.	  	  

	  

STÁTUSZ	  

A	  Státuszablakban	  megjelenő	  három	  sáv	  azt	  mutatja,	  hogyan	  teljesítesz	  a	  
játékban.	  Minden	  sáv	  mást	  jelent:	  	  

	  

Boldogság:	  boldogságpontot	  szerezhetsz,	  ha	  egy	  feladatot	  jól	  
teljesítesz,	  így	  pl.	  ha	  egy	  feladathoz	  teljesítesz	  (és	  feltöltesz)	  egy	  

képet.	  Boldogságpontot	  akkor	  vesztesz,	  ha	  valaki	  bántalmaz	  téged	  az	  
online	  közösségben.	  	  

	  

Népszerűség:	  népszerűséged	  növekszik,	  hogyha	  az	  online	  közösségtől	  
megerősítést	  kapsz	  (ha	  a	  közösség	  magas	  pontszámmal	  értékeli	  az	  

aktivitásodat).	  Ha	  pedig	  a	  közösség	  alacsony	  pontszámmal	  értékel,	  
értelemszerűen	  vesztesz	  népszerűségedből.	  

	  

Menj	  ki	  a	  városba	  

Ellenőrizd	  a	  státuszodat	  

Lépj	  be	  az	  online	  közösségbe	  
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Karma:	  a	  Karma	  a	  viselkedéseddel	  áll	  összefüggésben.	  Ha	  az	  online	  közösségben	  a	  viselkedésedet	  jó	  célok	  

határozzák	  meg,	  az	  fejleszti	  a	  karmádat,	  ha	  viszont	  nem,	  úgy	  karmapontszámod	  csökkenni	  fog.	  	  

	  

	  

Kreditek:	  Kreditet	  úgy	  szerezhetsz,	  ha	  végrehajtasz	  egy	  feladatot	  (Quest).	  A	  Kreditekből	  a	  
shopban/boltban	  vásárolhatsz.	  	  

	  

	  

Miközben	  játszol,	  a	  karaktered	  feje	  fölött	  megjelennek	  az	  épp	  nyert	  pontok	  (zöld	  szám),	  

vagy	  az	  épp	  elveszített	  pontok	  (piros	  szám).	  	  

	  

	  

	  

A	  VÁROS	  

A	  Városból	  elérheted	  a	  Tabby	  Világ	  (Tabby	  World)	  minden	  pontját,	  beszélgethetsz	  más	  játékosokkal,	  és	  részt	  vehetsz	  a	  
feladatok	  (Quest)	  megoldásában.	  	  

	  
Innen,	  a	  „Home”	  feliratú	  ház-‐ikonra	  kattintva	  bármikor	  visszamehetsz	  a	  Saját	  Szobádba	  (minden	  játékosnak	  saját	  

szobája	  van).	  Fedezd	  fel	  a	  várost!	  Ha	  az	  egérrel	  valamelyik	  épületre	  ráállsz	  és	  egy	  piros	  sáv	  jelenik	  meg,	  ez	  azt	  jelezi,	  
hogy	  szabadon	  beléphetsz	  és	  felfedezheted	  az	  épületet.	  	  

	  

	  

AZ	  ONLINE	  KÖZÖSSÉG	  

Az	  online	  közösségbe	  való	  belépéshez	  kattints	  a	  számítógépre	  a	  szobádban,	  vagy	  a	  képernyő	  jobb	  alsó	  
sarkában	  megjelenő	  okostelefonra.	  A	  Tabby	  Plays	  játék	  online	  közössége	  a	  valódi	  online	  közösségek	  

működését	  szimulálja.	  Itt	  azonban	  minden	  poszt	  és	  üzenet	  csupán	  fikció,	  és	  a	  Játékon	  kívül	  ezekből	  
semmi	  nem	  jelenik	  meg	  a	  Facebook	  (vagy	  egyéb	  online	  közösségi)	  profilodon.	  	  

Az	  online	  közösség	  szabályai	  nagyon	  egyszerűek.	  Néha	  képeket	  készíthetsz	  az	  adott	  helyzetről,	  

amelyben	  épp	  benne	  vagy.	  Ilyenkor	  egy	  kamera	  jelenik	  meg	  a	  képernyőn:	  	  
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A	  kincskereső	  feladat	  (Treasure	  Hunt)	  közben	  barátadiról	  fotókat	  készíthetsz,	  vagy	  éppen	  mások	  bántalmazását	  
örökítheted	  meg.	  Légy	  elővigyázatos,	  hiszen	  minden	  általad	  készített	  fotó	  automatikusan	  megjelenik	  a	  Tabby	  

közösségi	  oldalon,	  a	  posztok	  között.	  Ez	  azt	  jelenti,	  hogy	  minden	  általad	  készített	  fotónak	  következménye	  lesz	  a	  Karmád	  
pontszámaiban	  is,	  továbbá	  az	  általad	  készített	  fotók	  más	  játékosok	  boldogság-‐pontszámát	  is	  befolyásolják.	  	  

A	  Tabby	  Világban	  a	  mások	  játékosokra	  leadott	  szavazataidra	  is	  szükség	  van!	  Szavazni	  úgy	  lehet,	  hogy	  a	  képek/posztok	  

mellett	  megjelenő	  csillagokra	  kattintasz.	  Az	  1	  csillag	  nem	  tesztést	  jelent,	  5	  csillag	  tetszést,	  „like”-‐ot.	  	  

Íme	  egy	  példa,	  hogyan	  nézhet	  ki	  az	  online	  közösségi	  felület:	  	  	  

	  

Szavazás:	  a	  szavazáshoz	  húzd	  az	  egeret	  a	  csillagokra.	  Ha	  eddig	  az	  adott	  posztra	  nem	  szavaztál,	  egy	  fekete	  sáv	  jelenik	  

meg	  jelezve,	  hogy	  szavazhatsz.	  Válaszd	  ki,	  hány	  csillaggal	  értékeled	  a	  posztot	  és	  kattints	  a	  jóváhagyáshoz.	  	  

	  

Az	  érem	  másik	  oldala:	  nem	  mindig	  könnyű	  dönteni	  arról,	  hány	  csillaggal	  értékelsz	  egy	  bizonyos	  posztot.	  Ha	  egy	  online	  

bántalmazó	  ellen	  szavazol,	  az	  biztos,	  hogy	  a	  legjobb	  megoldás...	  de	  lehet,	  hogy	  ezzel	  vesztesz	  a	  népszerűségedből.	  
Ezzel	  szemben,	  ha	  szavazatoddal	  támogatsz	  egy	  bántalmazót,	  Karmád	  csökkenni	  fog,	  viszont	  lehet,	  hogy	  mások	  

felértékelik	  a	  viselkedésedet,	  így	  népszerűséged	  növekedni	  fog.	  Mindig	  dönts	  okosan!	  	  

A	  szavazatok	  összesítve	  

A	  szavazók	  száma	  

A	  poszt	  “hangulata”	  

A	  poszt	  tartalma	  
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KAPCSOLATFELVÉTEL/BESZÉLGETÉS	  MÁSOKKAL	  

Chat:	  a	  chat	  segítségével	  gyorsan	  kapcsolatot	  teremthetsz	  másokkal.	  Ehhez	  
nyomj	  meg	  bármilyen	  gombot	  a	  billentyűzeten.	  Ekkor	  előugrok	  egy	  szövegfelhő,	  
az	  általad	  beírt	  üzenettel.	  	  

Az	  üzenet	  elküldéséhez	  ENTER-‐t	  kell	  nyomnod.	  Üzenetedet	  minden,	  épp	  jelen	  
lévő	  barátod	  látni	  fogja.	  Ha	  mégsem	  akarod,	  hogy	  üzeneted	  megjelenjen,	  nyomj	  

egy	  ESC	  gombot.	  Amíg	  nem	  nyosz	  ENTER-‐t,	  üzeneted	  mások	  számára	  nem	  lesz	  
látható,	  de	  miután	  jóváhagytad,	  nem	  vonhatod	  vissza.	  	  

Egy	  másik	  módja	  a	  kommunikációnak,	  ha	  kiválasztod	  a	  játékban	  rendelkezésre	  

álló	  akciók	  (actions)	  egyikét.	  Ehhez	  először	  ki	  kell	  választanod,	  melyik	  játékossal	  
akarsz	  kommunikálni,	  majd	  a	  kattints	  a	  játékos	  fölött	  megjelenő	  ikonok	  egyikére:	  	  

	  

	  

Az	  ikonokra	  kattintva	  a	  másik	  játékos	  tudomására	  hozhatod,	  milyen	  hangulatban	  vagy,	  vagy	  épp	  biztosíthatod	  
szimpátiádról,	  barátságodról,	  kifejezheted	  nemtetszésedet,	  vagy	  más	  érzelmedet.	  	  

Ha	  az	  okostelefon-‐ikonra	  kattintasz,	  ugyanígy	  kifejezheted	  hangulatodat,	  de	  akkor	  az	  érzéseid	  azonnal	  posztként	  is	  

megjelennek.	  	  

Tartsd	  szem	  előtt,	  hogy	  bármi,	  amit	  teszel	  befolyásolja	  a	  Karmádat	  és	  mások	  Boldogságát!	  	  

	  

FELADATOK	  

A	  feladatokban	  minden	  játékos	  részt	  vehet.	  Jelen	  fejlesztési	  fázisban	  egy	  
ilyen	  feladat	  van	  a	  Tabby	  Plays-‐ben,	  ami	  abból	  áll,	  hogy	  városszerte	  
képeket	  kell	  készítened.	  Ezt	  a	  feladatot	  kétféleképpen	  játszhatod:	  	  

1) Találd	  meg	  az	  összes	  tárgyat	  –	  ezek	  meghatározott	  számban	  

vannak	  szétszórva	  a	  városban,	  vagy	  
2) Találj	  meg	  annyi	  tárgyat	  adott	  idő	  alatt,	  amennyit	  csak	  tudsz.	  	  

	  

Ha	  ezt	  az	  ikont	  látod,	  másokat	  megelőzve	  kell	  annyi	  tárgyat	  
összegyűjtened,	  amennyit	  csak	  tudsz.	  Az	  győz,	  aki	  a	  

leggyorsabb	  a	  tárgyak	  összegyűjtésében.	  	  

	  
Ha	  ezt	  az	  ikont	  látod,	  akkor	  (percekben)	  megadott	  idő	  alatt	  kell	  annyi	  tárgyat	  összegyűjtened,	  amennyit	  

csak	  tudsz.	  Az	  nyer,	  aki	  a	  megadott	  idő	  alatt	  a	  legtöbb	  tárgyat	  összegyűjtötte.	  	  

	  

Ha	  megnyersz	  egy	  játékot,	  azzal	  Kreditet	  nyersz	  és	  Boldogságot.	  	  
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VÁSÁRLÁS	  

Egy	  feladat	  teljesítésel	  virtuális	  kreditre	  tehetsz	  szert.	  De	  hogyan	  költheted	  el	  őket?	  

Találj	  egy	  shopot/boltot!	  A	  Tabby	  Plays-‐ben	  három	  különböző	  bolt	  van,	  amelyekben	  minden	  féle	  megszokott	  és	  furcsa	  
tárgyat	  is	  megvásárolhatsz.	  

Ezen	  tárgyak	  segítségével	  általában	  helyre	  állíthatod	  a	  népszerűségedet,	  a	  boldogságodat,	  vagy	  mindkettőt.	  
Segíthetnek	  téged	  a	  feladatok	  megoldásában,	  vagy	  csapdaként	  használhatod	  őket	  más	  játékosokkal	  szemben	  (de	  …	  
figyelj	  a	  karmádra).	  

Gyűjtsd	  össze	  és	  próbáld	  ki	  őket!	  

BÁNTALMAZÁSI	  FORGATÓKÖNYVEK	  

Miközben	  felfedezed	  a	  várost	  vagy	  részt	  veszel	  egy	  játékban,	  online	  bántalmazók	  
célpontjává	  válhatsz.	  A	  bántalmazók	  olyan	  speciális	  karakterek,	  amelyeket	  a	  

program	  mesterségesen	  hoz	  létre,	  de	  a	  valóságban	  ők	  nem	  léteznek.	  Ezek	  olyan	  
mesterséges	  karakterek,	  akinek	  egyetlen	  célja,	  hogy	  bántalmazzák/idegesítsék	  a	  

többi	  játékost.	  	  

A	  bántalmazók	  mind	  az	  online	  közösségi	  felületen,	  mind	  azon	  kívül,	  a	  „fizikai	  
térben”	  megtámadhatnak,	  ellophatják	  a	  krediteidet,	  és	  minél	  alacsonyabb	  a	  népszerűséged,	  annál	  nagoybb	  az	  esélye,	  

hogy	  megtámadnak.	  	  

Hogyan	  védheted	  meg	  magad	  –	  és	  másokat	  –	  ezektől	  a	  bántalmazóktól?	  Alegjobb	  megoldás	  erre,	  hogy	  találsz	  egy	  
helyet,	  ahol	  segítenek	  neked...	  	  

	  

AZ	  ISKOLA	  

Az	  Iskola	  egy	  olyan	  épület	  a	  Játékban,	  amely	  a	  
Város	  közepén	  található.	  	  

Az	  iskolába	  belépve	  megtalálhatod	  a	  tanárokat:	  

mint	  bármely	  más	  karakter,	  te	  is	  kapcsolatba	  
léphetsz	  velük,	  de	  el	  is	  mondhatod	  nekik,	  milyen	  

bántalmazás	  ért	  téged	  vagy	  másokat.	  	  
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KITŰZŐK	  

A	  Kitűzőket	  a	  program	  automatikusan	  kisoztja	  aszerint,	  milyen	  a	  viselkedésed	  vagy	  hogy	  mi	  az	  adott	  helyzet	  
következménye	  rád	  nézve,	  pl.	  hogyan	  értékelték	  viselkedésedet	  a	  többiek.	  Minden	  Kitűzőnek	  más-‐más	  jelentése	  van:	  	  

	  
Védelmező:	  akkor	  kapod	  ezt	  a	  kitűzőt,	  ha	  kifejezetten	  az	  online	  bántalmazó	  ellen	  szavazol	  (leértékeled	  

a	  posztját),	  vagy	  segítesz	  a	  barátadinak	  valamely	  tanártól	  segítséget	  kérni.	  	  

	  

	  
	  
Célpont/áldozat:	  akkor	  kapod,	  ha	  számos	  alkalommal	  célpontja	  voltál	  már	  a	  bántalmazó(k)nak.	  	  

	  

	  

A	  bántalmazó	  (passzív)	  támogatója:	  akkor	  kapod,	  ha	  soha	  nem	  támogatod	  kifejezetten	  a	  bántalmazót,	  
de	  nem	  is	  állsz	  ki	  az	  áldozat	  mellett.	  	  

	  

	  

	  
Bűnrészes:	  akkor	  leszel	  „bűnrészes”,	  ha	  rendszeresen	  a	  bántalmazó	  mellett	  állsz	  ki.	  	  

	  

	  

RANGSOR	  

Időről	  időre	  lejár	  a	  játékidő	  (egy	  játék	  15	  perces).	  A	  játék	  lejártával	  egy	  
rangsor	  jelenik	  meg,	  a	  legjobb	  játékosok	  felsorolásával.	  	  

Ahhoz,	  hogy	  a	  rangsor	  elején	  maradhass,	  a	  Tabby	  virtuális	  Világában	  a	  
lehető	  legjobb	  viselkedést	  kell	  tanúsítanod.	  	  

	  
Törekedj	  arra,	  hogy	  mindig	  te	  légy	  a	  legjobb!	  	  

	  

	  

	  

Ha	  több	  információt	  szeretnél,	  látogass	  el	  ide:	  www.tabby.eu	  


