TR-Series – Joybox 1
Herní systém Joy box 1 slouží jako základ pro každou pořádnou venkovní párty.
Obsahuje několik aktivních prvků, jako jsou reproduktory, výkonné světlo nebo
klávesnice. Do Joyboxu jdou nahrát jakékoliv hry. ČÍm se ale liší od normálního
multimediálního systému je jeho předurčení. JoyBox 1 je první částí z připravované
RPG hry.
K herním serverům by se hráč připojil přes mobilní aplikaci (ve vývoji viz.
prezentace). Tam uvidí své staty, úroveň postavy, předměty. úkoly ale hlavně
příslušnost k některé z mnohých klanů. Pokud nějaký dosáhne stanovené hranice
zkušeností, bude mu poslána tzv. “stash” reprezentovaná JoyBoxem 1 . Ten se tímto
stává jejich vlastnictvím a cenností, kterou za každou cenu budou muset chránit.
Joybox trackuje svojí pozici. Tu pak porovnává s pozicí, kterou klan zadal, kde se
jejich stash nachází. Pokud bude stash nedovoleně přenesena, budou klanu strhnuty
body. Bude striktně omezeno kde smí a kde nesmí být stash uchovávána. Tímto se
eliminuje možnost, že by někdo shash ukryl u sebe doma.
Hlavní možností, jak získat body je vyloupením stashe. To je možné pomocí
prolomení speciálně vygenerovaného kódu, který ale musí být zadán pomocí
ovládacích prvků umístěných na samotné stash. Pokud bude stash vyloupena, klan,
který tuto stash vlastní, musí pomocí minihry heslo stashe resetovat. Tento úkol
bude většinou vyžadovat více hráčů z klanu. Ke splnění některých úkolů je však
potřeba i samotná stash. Pokud takový začne klan plnit, bude povoleno, odnést
stash na místo plnění úkolu. Stashe pomocí bluetooth mohou společně komunikovat.
Tím se otevírají možnosti pro množství zajímavých úkolů.
Mimo hlavního využití shashe, které je zakomponování v budoucí RPG hře, složí
stash jako multimediální systém. Uživateli jsou tak k dispozici reproduktory spolu s
výkonným LED světlem, které přímo vybízí k nočním prozkoumávačkám. Možnost
nahrání různých her z vlastního obchodu (v přípravě), který naleznete přímo v
aplikaci JoyBox 1 , přidává mnoho dalších možností pro prvky okolo této šestihranné
multifunkční věci.

