
Створення комп’ютерної гри

«Time To Sleep» засобами

програми Unreal Engine 4



Мета роботи: Показати з якими

перешкодами я зіткнувся, а саме:

Планування та розробка гри.

Реалізація інтерфейсу користувача

Покращення гри.Усунення помилок

Робота з ассетами гри

Розробити ліцензійну угоду та

продемонструвати застосування угоди

при створенні власної продукції

 



Об'єкт дослідження: Можливість

створення комп’ютерної гри в

середовищі Unreal Engine 4

поєднанням двох мов програмування

та

комп’ютерні ігри як мотивація вивчати

програмування.



Предмет дослідження: Методи

використання комп’ютерних ігор в

навчальних цілях. Для вирішення

проблеми в даній роботі

використовуються методи аналізу і

синтезу, системного аналізу,

порівняння, логічного узагальнення

результатів.



Актуальність теми. У даній роботі було

запропоновано навчальну програму

створення ігор на C++ за допомогою ігрового

двигуна Unreal Engine 4 для учнів старших

класів. За останні декілька десятиліть

технології змінилися докорінно, і це вже

відобразилось на багатьох аспектах

навчання в школі. Проте, для того, щоб

зацікавити та мотивувати вивчати щось

нове людину потрібно постійно

стимулювати рухатись вперед.



Я працював в Unreal Engine 4 -

це багатоплатформний

інструмент для розробки дво- та

тривимірних додатків та ігор, що

працює на операційних

системах Windows і OS X. При

цьому я зрозумів що можна

створити комп’ютерну гру. Я

продовжую працювати з

ресурсами Adobe Flash Player і

Unreal Engine 4. З своїми ідеями я

брав участь у всеукраїнському

конкурсі “Italent”.



У рамках свого проекту

Створення комп'ютерної гри

“Time To Sleep” засобами

програми Unreal Engine 4, я

спланував та самостійно

розробив дану гру,

реалізував інтерфейс

користувача використовуючи

асети гри, самостійно

розробив ліцензійну угоду, та

продемонстрував

застосування цієї угоди при

створенні власної продукції



Мій проект має

дослідницькі ознаки. Я

проаналізував навчальну і

наукову літературу,

опрацював особливості

створення та структури

ігор мовами

програмування С++ та С#.



 Моя гра - це хоррор від першої

особи з створеним штучним

інтелектом із можливістю гри

без мережі інтернету.

 



З повагою Сорочан Ярослав

Прошу ознайомитися з моїм проектом, що

додається. Дякую за вашу увагу, та зі свого

боку обіцяю не зупинятися на досягнутому!


