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РЕФЕРАТ

       Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра містить: 74
сторінки, 10 рисункiв, 15 літературних джерел , 5 таблиць.
      Мета роботи – розробка комп'ютерної програми в жанрі 2D point-and-
click, використовуючи вже існуючи open-source модулі.
     Об'єкт дослідження – процес розробки комп'ютерної гри.
     Предмет дослідження – технологія Java для розробки комп'ютерних ігор.
     Методи дослiдження – аналiз, синтез iснуючих технологiй.
      Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра складається зі
вступу, чотирьох роздiлiв, списку використаної літератури.
      Перший розділ описує аналiз i специфікацію комп'ютерних ігор та
індустрії.
     Другий розділ представляє проектування основної архітектури проекту,
аналiзу методу розробки ПЗ та створення дiаграм.
     Третій розділ реалізує основну програмну частину даного проекту.
    Четвертий розділ розглядає питання з охорони праці.
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ABSTRACT

Explanatory note to the graduation work of the bachelor: 74 pages, 10 drawings,
15 literary sources, 5 tables.
     The object of study is the process of developing a computer game.
     The purpose of the work is to develop a computer game in the 2D point-and-
click genre using existing open-source modules.
     The subject of study is Java technology for the development of computer
games.
     Methods of research - analysis, synthesis of existing technologies.
     The Explanatory note to the graduation work of the bachelor consists of the
introduction, four chapters, the list of used literature.
     The first section describes the analysis and specification of computer games and
the industry.
    The second section presents the design of the main project architecture, analysis
of the software development methodology and the creation of diagrams.
    The third section implements the main program part of this project.
   The fourth section deals with the issue of occupational safety.
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