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РЕФЕРАТ

    Дипломний проект містить: 69 сторінок, 16 рисунків, 6 таблиць

    Тема дипломного проекту: Комплексний дипломний проект

“Мережевий сервіс «2D платформер» у середовищі Unity. Основна частина:

розробка back-end частини”

    Мета роботи – проектування серверу та модулю реєстрації та

авторизації для онлайн гри.

    В першому розділі дипломного проекту було проаналізовано схожі

проєкти що розробляются на різних платвормах. Проаналізовано та

порівняно сучасні ігрові движки. А також був зроблений попередній вибір

проектних рішень.

    В другому розділі проведено аналіз інформаційних потреб, а також

визначена загальна функціональна структура об’єкту проектування.

    В третьому розділі були визначені вимоги щодо проектованої

інформаційної системи, описана вхідна та вихідна інформація

    В четвертому розділі було розглянуто вибір базових технологій

розробки, визначенні функціональні залежності. Побудовано діаграми

сценаріїв, діаграми взаємодії. Був зроблений вибір СУБД, а також визначені

узагальнені рекомендації щодо використання інформаційної системи.

    В результаті виконання дипломного проекту спроектовано додаток для

операційних систем Windows.

МОДУЛЬ РЕЄСТРАЦІЇ ТА АВТОРИЗАЦІЇ КОРИСТУВАЧА,

РОЗРОБКА СЕРВЕРУ, БАЗИ ДАНИХ, КЛІЄНТ-СЕРВЕРНА ЧАСТИНА,

ЯДРО ГРИ 


