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                                                                 РЕФЕРАТ

    Дипломний проект (робота) містить: 67 сторінки, 23 рисунків, 4 таблиць,

22 літературних джерел.

    Тема дипломного проекту (роботи): «Мережевий сервіс «2D

платформер» у середовищі Unity. Основна частина: розробка front-end

частини»

    Об’єкт розробки –2D платформер на движку UNITY 5

    Мета роботи – Зробити гру сервіс у жанрі 2д платформер у середовищі

Unity.

    У першому розділі було проаналізовано загальний опис та особливості і

реалізації мережевої гри 2D платформер. Також було продемонстровано

різновиди ігор, їх жанри та класифікація. Ще була проаналізована архітектура

типового сайту мережевого сервісу гри та опис механізмів авторизації клієнтів

мережевого сервісу гри. І також аналіз аналогів гри що розробляються на

двигунах Android і IOS, Web-додаток і аналіз сучасних ігрових движків. А

також попередній вибір проектних рішень.

    У другому розділі представлено взаємодія функціональних частин між

собою. Описуються основні методи, їх призначення та взаємодія.

    У третьому розділі аналізується та оглядається характеристика

постановки комплексу задач, опис вхідної та вихідної інформації.

    У четвертому більш наочно описується кожна задача такі як вибір

середовища розробки і мови програмування, проектування структури front-end

частини мережевого сервісу гри, розробка модулю реєстрації користувача,

розробка модулю входа користувача, розробка ігрового світу за допомогою

стандартних ресурсів Unity 5 2D, опис розробленних методів, опис класової

структури розробленого додатку, стратегія адміністрування і керування,

загальні положення захисту інформації, права користувача, рекомендації щодо

розгортання мережевого сервісу 2D платформер. Основною ж метою роботи є



розробка гри та ігрового світу, а також мультиплеерної складової.

    У п’ятому розділі були визначені основні джерела забруднення

шкідливими речовинами повітряного середовища офісних приміщень, вимоги

до режиму праці і відпочинку при роботі з ПК, порядок дії при пожежі в

офісних приміщеннях.   

В результаті виконання дипломного проекту (роботи) спроектовано

МОДУЛЬ РЕЄСТРАЦІЇ КОРИСТУВАЧА, МОДУЛЬ ВХОДУ

КОРИСТУВАЧА, ІГРОВИЙ СВІТ ЗА ДОПОМОГОЮ UNITY 5. 


