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Додаток Б Користувацький інтерфейс гри

                                                                         



У даному дипломному проекті  виконано розробку програмного кліент-

серверного  додатку,  гри  в  жанрі  RPG із  застосуванням  javascript бібліотеки 

користувацьких  інтерфейсів  React та  Nosql баз  данних.  Програмне  рішення 

включає  в  себе  реляційну  БД  firebase з  даними  користувачів  та  їх  аватарів, 

тимчасові  данні  та  данні  необхідні  для  обчислень,  веб-інтерфейс  на  базі 

бібліотеки користувацьких інтерфейсів React, модулі для відображення графіки 

на елементі HTML canvas.  

Об’єкт  розробки  –  кліент-серверний  додаток,  гра  в  жанрі  RPG з 

можливістю грати з браузера та можливістю портування на мобільні платформі 

(iOS, Android)

У  першому  розділі  виконано  аналіз  і  синтез  організаційної  структури 

об’єкту комп’ютеризації і об’єкту розробки.

У  розділі  2  виконано  моделювання  предметної  області  засобами 

структурно-функціонального проектування і декомпозицію задач.

У розділі 3 виконано аналіз і синтез реляційної БД, розроблено комплекс 

заходів з інформаційного забезпечення.

У  розділі  4  виконано  синтез  прикладного  програмного  забезпечення  в 

частині  фізичної  реалізації  БД,  розробки серверної  та  інтерфейсної  частини, 

модулю візуалізації результатів та генерації динамічних звітів.

Ключові слова:  UML моделювання,  побудова usecase діаграм,  побудова 

діаграм  взаємодії,   жанр  RPG із  застосуванням  javascript бібліотеки 

користувацьких інтерфейсів React та Nosql баз данних.


