Ръководство за Wall Street tycoon’s

ВАЖНО! Ако играете играта самостоятелно за наваксване на пропуснати
точки от клас:
1) Сваляте играта, разархивирате (не изисква инсталиране) и я стартирате
от файла "tycoon.exe"
2) Изигравате играта и сваляте скрийншот, от който да се вижда резултатът
ви към края на играта на съответното ниво. Записвате файла със
скрийншота във вид на изображение (jpg, gif, bmp, пр.) и наименовате
файла във вид факултетен_номер_име_фамилия_игра_ниво на латиница.
(Например: 15164032_ivan_ivanov_wall-street-tycoon_turbulent30s.jpg).
Нивата, които играете са:
•

•
•
•
•

Roaring 20's
Turbulent 30's
90's Bull run
Russia
Robber Barrons

3) Изпратете скрийншотoвете на следния линк: http://bit.ly/predavane (ако
пратите по някакъв друг начин, НЯМА ДА ВИ БЪДЕ ОТЧЕТЕН РЕЗУЛТАТ)

Уол Стрийт Tycoon е симулация на фондовия пазар, като целта на играта е да се купуват
и продават големи редици акции. Играта се върти около купуване и продаване на
акции в подходящото време.Информацията разглежда възможните влияния върху
цените на акциите и се разпространява в реално време чрез аудио новини. На базата
на тази информация играчът може да реши дали да купува или да продава или чрез
образовани образци и насоки.

• Изберете съответното ниво и кликнете START MISSION.

• Отваря се прозорец с кратка информация за историческия период.

• В колона Name – акциите с които може да се търгува.
В колона Shares – закупените акции
В колона Gain – реализираната печалба или загуба
В колона Price – моментната цена на акцията
В колона High – най-високата цена, която е достигнала акцията

В колона Low – най-ниската цена, която е достигнала акцията
В колона Vol – търгуван обем
В колона Trade – с „+” се купуват, а с „–” се продават акции
В колона Trades Pending – чакащи поръчки

• От бутона Game може да се регулира скоростта на играта и да се
паузира.

• В горната част на екрана:
- в ляво може да наблюдавате
Debt - кредитно състояние
Cash - средствата, с които можете да търгувате
Net - финансовото си състояниеи
Goal - целта, която се очаква да достигнете
Time - времето, оставащо до края на играта
- в дясно може да проследите новините състоянието на пазара

• Край на нивото

• Съществената част, която трябва да се вижда на скрийншота,
който изпратите: името на нивото,получените резултати и
имената на търгуваните акции.

