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Тези 

Тема: 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. 

Новизна проблеми: Новизна роботи полягає у застосуванні на уроках 

інформатики середовища програмування та моделювання в одній програмі. 

 Завдання дослідження: 

-Проаналізувати навчальну та наукову літературу на тему дослідження 

-З'ясувати особливості створення та структури ігор мовами програмування 

С++ 

-З'ясувати особливості створення 

-Вивчити проектування і використання 

-Створити гру 
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Список умовних позначень, символів, скорочень та 

термінів 

  

AI – artificial intelligence 

UE4 – Unreal Engine 4 

Рендер – збірна назва технологій обробки та виводу зображення в 

комп’ютерних іграх 

Нетворк – збірка назва технологій роботи з сітями 

Ігровий двигун – платформа для розробки ігор 
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1.Вступ  

 

Серед проявів сучасної інформаційної культури вагоме місце посідають . 

Вкомп'ютерні ігри. Не таємниця, що школярі годинами проводять час перед 

екранами моніторів, захоплюючи планети, знищуючи монстрів, створюючи 

цивілізації й т.п. 

Комп'ютеризація суспільства розвивається стрімко. Над ігровими 

комп'ютерними програмами працюють тисячі висококваліфікованих фахівців, 

намагаючись зробити кожну гру якомога привабливіше й цікавіше. При цьому 

використовуються різноманітні сюжети, у тому числі й на історичну тематику. І 

після яскравого екрану учні опиняються на уроці, на якому образи створюються 

лише за допомогою слів учителя, невеликих за форматом зображень, обмеженої 

кількості картин на історичну тему, рідше — за допомогою відеофрагментів. 

Образи, породжені на уроці, явно програють образам комп'ютерним. Тому 

резонно поставити запитання — чому б при вивченні окремих предметів не взяти 

комп'ютерні ігри в союзники? "Вікторія", "Епоха імперій", "Хрестоносці", 

"Європа", "Цивілізація", "День Перемоги", "Світ танків", "Світ військових 

літаків", "Протистояння", "Рим", "Козаки", "100 років війни", "Історія імперій", 

"Дипломатія" — цей далеко не повний перелік ігор на історичну тематику. 

А що, якщо подивитися на ігри з іншого боку – для розробки ігор потрібно знати 

дуже багато речей. Комп'ютерні ігри поділяються за жанрами: екшени, шутери, 

аркади, спортивні, квести, рольові (RPG/MMORPG), перегони, симулятори, 

логічні, пригоди, стратегії та ін. Кожен із цих жанрів має свої особливості, та 

потребує унікальних знань для їх створення. Наприклад для стратегій, із 

специфічних речей, потрібно особливо звернути увагу на штучний інтелект, 

оскільки дії комп’ютерного супротивника мають велике значення для досвіду від 

гри. 
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Для хорору, важливу роль, окрім штучного інтелекту, відіграють анімації та 

рендер, оскільки потрібно добре розуміти що компанії світового масштабу 

виставили дуже високу планку цих технологій для жанру.   

Майже будь який із жанрів може містити у собі мультиплеерну модель. Це 

означає що в компанії, яка розробляла проект, є цілий відділ, котрий займається 

нетворк взаємодією. 

Це все показує, що ігри являють собою дуже складні і високонагружені системи, 

які розробляються десятками або навіть сотнями професіоналів в галузях 

програмування, дизайну, анімацій. 

В ході представленої роботи буде розібрано існуючі ігрові двигуни, вибрано 

один із них і на його основі створено гру Time To Sleep!, що повинна допомогти 

зробити перші кроки та подолати бар’єр входу в індустрію комп’ютерних ігор. 

2. License agreement 

This document "License Agreement" is an offer by Sky2Fly LTD (hereinafter - the 

"Licensor") to conclude an agreement on the conditions set forth below. 

Before using the application and / or Service, please read the terms of this license 

agreement. The use of the application and / or the Service on other terms is not allowed. 

1. Terms and definitions 

1.1. The words and expressions used in this License Agreement have the following 

meanings, unless otherwise expressly defined hereinafter: 

a) License (Agreement) - the text of this document with all applications, changes and 

additions to it, displayed when installing or starting to use the application. 

b) User - a person who has entered into this Agreement with the Licensor in his or 

someone else's interest in accordance with the requirements of the current legislation 

and this Agreement. 

c) Game - "Time To Sleep" PC program designed for installation and use on the Device 

d) The basic version of the Game is an application with limited functionality. 
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e) Service - a set of information services that ensure interaction with the User and the 

implementation of the functionality provided on the basis of the Mobile Application in 

accordance with the terms of this Agreement using information technology and 

telecommunication networks (including the Internet). 

f) Device - PC only. Edits are possible. 

g) Content - any designations and information materials, including text, graphics, 

audiovisual and other materials that can be accessed. 

g) Copyright holder - the owner of exclusive rights to the application and other 

software. 

1.2. In this Agreement, other terms and definitions may be used that are not specified 

in clause 1.1. Agreements. In this case, the interpretation of such a term is made in 

accordance with the text of the Agreement. In the absence of an unambiguous 

interpretation of the term or definition in the text of the Agreement, one should be 

guided by its interpretation, determined: first of all - by the mandatory documents 

specified in it, secondly - by the applicable legislation, and subsequently - by business 

customs and scientific doctrine. 

2.1 License 

2.1. From the moment of the conclusion of this Agreement, the Licensor grants the 

User the right to use the Mobile Application in the corresponding version under the 

terms of a simple (non-exclusive) license in all countries of the world for a specified 

period. 

2.2. To conclude this Agreement in relation to the Basic version, the User must perform 

a set of the following actions: 

· Play (record) or launch the Basic version of the Game on the Device; 

The fulfillment of the above actions confirms the familiarization and full unconditional 

acceptance by the User of the conditions set forth in this document, and creates an 

agreement between the User and the Licensor on the given conditions. 
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2.3. The User has the right to use the Basic Version of the Game in accordance with 

the terms of this Agreement in the following ways: 

2.3.1 Reproduction (recording) of the Basic version of the Game on the Device; 

2.3.2. Launching and using the Basic version of the Game according to its functional 

purpose. 

2.4. The rights and methods of using the application, which are not explicitly provided 

/ not allowed to the User under this Agreement, are considered not provided / 

prohibited by the Licensor. 

2.5. The term of the license for the Basic version of the Game is not limited. 

3. Limitations and conditions of use 

3.1. The use of the application and access is allowed provided that the User observes 

the Rules of the Game. 

3.2. The user has no right independently or with the involvement of third parties: 

3.2.1. Copy (reproduce) in any form and method included in the Mobile Application 

programs for PCs and databases, including any of their elements and information 

materials, without obtaining the prior written consent of their owner. 

3.2.2. Open technology, emulate, decompile, disassemble, decrypt, and perform other 

similar actions with the application. 

3.2.3. Create software products and / or services using the application without 

obtaining the prior permission of the Copyright Holder. 

3.2.4. Remove or in any way modify the trademarks and notices of copyright and any 

other rights included in the application. 

3.3. The Licensor and the Copyright Holder have the right to set limits on the volume 

and composition of information materials posted by the User, as well as introduce other 

technical restrictions on the use of the Mobile Application and / or the Service, 

including making changes to the Game Rules, which from time to time will be brought 

to the attention of the Users in the form and in a way of choice, respectively, of the 

Licensor and / or the Copyright Holder. 
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3.4. The list of information services available within the Service and related 

functionality, including those provided exclusively on the basis of the Advanced 

version, is determined at the discretion of the Copyright Holder or the Licensor and 

may change from time to time. 

3.5. By adding (posting) Content to the Mobile Application and / or Service, the User 

grants the Licensor and the Copyright Holder a simple (non-exclusive) license to use 

the Content in the following ways: 

• reproduce Content, ie. make one or more copies of the Content in any material form, 

as well as record it in the memory of an electronic device (the right to reproduce); 

• distribute copies of the Content, ie. provide access to Content reproduced in any 

material form, including through network and other means, as well as by sale, rental, 

renting, lending, including import for any of these purposes (distribution right); 

• publicly display Content (right to public display); 

• publicly perform the Content (the right to public performance); 

• communicate the Content in such a way that any person can have access to it online 

from any place and at any time of their choice (the right to bring it to the public); 

• modify the Content, ie. to alter or otherwise process the Content, including the 

translation of the Content from one language into another (the right to revise); 

• the right to assign all or part of the acquired rights to third parties (the right to 

sublicense). 

The specified simple (non-exclusive) license to use the Content is provided by the User 

simultaneously with the addition of the Content to the application and / or the Service 

for the entire duration of the exclusive rights to the objects of copyright and (or) related 

rights that form such Content for use in all countries of the world. 

The user guarantees the right to dispose of the Content under the terms of the above 

license to the extent required. 
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4. Liability under the License 

4.1. Due to the granting of a license to use the Basic Version of the Game free of 

charge, the provisions of consumer protection legislation are not applicable to the 

relations of the parties under such a license. 

4.2. The Application and / or Service are provided on an "as is" basis, and therefore 

the User is not provided with any guarantees that: they will meet the User's 

requirements; be provided continuously, quickly, reliably and without errors; the 

results that can be obtained using them will be accurate and reliable; all errors will be 

corrected. 

4.3. Since the Mobile Application and / or Service are at the stage of constant addition 

and updating of new functionalities, the form and nature of the application and / or 

Service may change from time to time without prior notice to the User. The Licensor 

or the Rightholder has the right, at its sole discretion, to terminate (temporarily or 

permanently) the support and / or provision of the application and / or the Service or 

their individual parts to the Users. The Licensor and the Copyright Holder may, at their 

discretion, manage, regulate, control, modify and / or destroy virtual currency and / or 

virtual items without compensation. The Licensor may also change or revoke the 

License without prior notice. 

4.4. The User is responsible for any violation of this Agreement, including the Game 

Rules, and (or) applicable law, as well as for all the consequences of such violations 

(including any losses that the Licensor, Copyright Holder and other third parties may 

incur). In the event of such a violation, the Licensor has the right to block or delete the 

User's Account or otherwise restrict the use of the Mobile Application and / or Service 

by the User without any compensation. 

4.5. The Licensor and the Rightholder are not in any way connected with the Content 

provided by the Users in the Service, and do not verify the content, authenticity and 

safety of such Content or its components, as well as its compliance with the 

requirements of applicable law, and whether the Users have the necessary volume of 

rights to distribute and / or usage. 
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The person who created this Content and / or added it to the Service is solely 

responsible for the content of such Content and its compliance with the requirements 

of applicable law. 

4.6. In the event of a violation of your rights and / or interests in connection with the 

provision of the Service, including the posting of inappropriate Content by another 

User, you should inform the Licensor about it. To do this, you must send the Licensor 

a written notification confirming your rights to the disputed Content, a detailed 

statement of the circumstances of the violation and a hypertext link to the network 

address or other information that allows you to definitely identify the Content in 

connection with the use of which your rights and / or interests are violated. 

4.8. In connection with the liability established by law for posting and providing access 

to illegal Content, the Copyright Holder and the Licensor reserve the right to remove 

any Content from the Service or to restrict access to it unilaterally until the above 

written commitment is received from you. 

4.9. In the event that the Copyright Holder and / or Licensor is held liable or punished 

due to violations of the rights and / or interests of third parties made by the User, as 

well as prohibitions or restrictions established by law, such User is obliged to fully 

compensate the losses, respectively, of the Copyright Holder and / or Licensor. 

4.10. The Copyright Holder and the Licensor do not bear any responsibility in 

connection with the violations committed by the User, as well as causing you harm or 

loss under the above circumstances. 

4.12. The copyright holder and the Licensor reserve the right to prosecute violators of 

the exclusive rights to the application and / or posted Content in accordance with civil, 

administrative and criminal law at their discretion. 
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5. Вибір двигуна. 

5.1 Існуючі ігрові двигуни та їх порівняльний аналіз 

Ігровий двигун Unity 

Unity — багатоплатформовий інструмент для розробки дво- та тривимірних 

додатків та ігор, що працює на операційних системах Windows і OS X. Створені 

за 

допомогою Unity застосування працюють під системами Windows, OS 

X, Android, Apple iOS, Linux, а також на гральних консолях Wii, PlayStation 3 і 

XBox 

360. 

Є можливість створювати інтернет-додатки за допомогою 

спеціального під'єднуваного модуля для браузера Unity, а також за допомогою 

експериментальної реалізації в межах модуля Adobe Flash Player. Застосування, 

створені за допомогою Unity, підтримують DirectX та OpenGL. 

Технічні характеристики 

Сценарії на C#, JavaScript та Boo; 

Ігровий рушій повністю пов'язаний із середовищем розробки. Це дозволяє 

випробовувати гру прямо в редакторі; 

• Робота з ресурсами можлива через звичайний Drag&Drop. 

• Система успадкування об'єктів; 

• Підтримка імпортування великої кількості форматів файлів; 

• Вбудований генератор ландшафтів; 

• Вбудована підтримка мережі; 

Існує рішення для спільної розробки — Asset Server. Також можна 

використовувати зручний для користувача спосіб контролю версій. 

Наприклад, SVN або Source Gear; 

 Редактор Unity має простий Drag & Drop інтерфейс, який легко 
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налаштовувати, що складається з різних вікон, завдяки чому можна проводити 

налагодження гри прямо в редакторі. Рушій підтримує три сценарних мови: C #, 

JavaScript (модифікація). Проект в Unity ділиться на сцени (рівні) — окремі 

файли, що містять свої ігрові світи зі своїм набором об'єктів, сценаріїв, і 

налаштувань. 

Сцени можуть містити в собі як, об'єкти (моделі), так і порожні ігрові об'єкти — 

тобто ті, які не мають моделі. Об'єкти, в свою чергу містять набори компонентів, 

з якими і взаємодіють скрипти. Також у них є назва (в Unity допускається 

наявність двох і більше об'єктів з однаковими назвами), може бути тег (мітка) і 

шар, на якому він повинен відображатися. Так, у будь-якого предмета на сцені 

обов'язково 

присутній компонент Transform — він зберігає в собі координати місця 

розташування, повороту і розмірів по всіх трьох осях. У об'єктів з видимою 

геометрією також за замовчуванням присутній компонент Mesh Renderer, що 

робить модель видимою. 

Також Unity підтримує фізику твердих тіл і тканини, фізику типу Ragdoll 

(ганчіркова лялька). У редакторі є система успадкування об'єктів; дочірні об'єкти 

будуть повторювати всі зміни позиції, повороту і масштабу батьківського 

об'єкта. 

Скрипти в редакторі прикріплюються до об'єктів у вигляді окремих компонентів. 

При імпорті текстури в рушій можна згенерувати alpha-канал, mip-рівні, normal-

map, light-map, карту відображень, проте безпосередньо на модель текстуру 

прикріпити не можна — буде створено матеріал, з яким буде призначений 

шейдер, і потім матеріал прикріпиться до моделі. Редактор Unity підтримує 

написання і редагування шейдерів. Крім того він містить компонент для 

створення анімації, яку також можна створити попередньо в 3D-редакторі та 

імпортувати разом з моделлю, 

а потім розбити на файли.  
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5.2 Ігровий двигун Unreal Engine 4 

Unreal Engine — ігровий рушій, розроблюваний і підтримуваний 

компанією Epic Games. Перша гра, створена на цьому рушію — Unreal — 

з'явилася 1998року. З тих пір різні версії цього ігрового рушія використали в 

більш ніж сотні ігор, серед яких Deus Ex, Lineage II, Thief: Deadly Shadows, Postal 

2, серіях ігор Brothers in Arms, серія ігор Splinter Cell, Tom Clancy's Rainbow Six, 

а також у відомих ігрових серіях Unreal і Unreal Tournament від самих Epic 

Games. Пристосований у першу чергу для шутерів від першої особи, рушій 

використовувався й при створенні ігор 

інших жанрів. Написаний мовою C++, рушій дозволяє створювати ігри для 

більшості операційних систем і платформ: Microsoft Windows, Linux, Mac OS і 

Mac OS X, консолей Xbox, Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation Portable, 

PlayStation 3, Wii, Dreamcast і Nintendo GameCube. У грудні Марк Рейн 

продемонстрував роботу рушія Unreal Engine 3 на iPod Touch і iPhone 3GS. У 

березні 2010 робота рушія була продемонстрована на комунікаторі Palm Pre, що 

базується на мобільній платформі webOS. 

Для спрощення портування рушій використовує модульну систему залежних 

компонентів: підтримує різні системи рендерингу (Direct3D, OpenGL, Pixomatic; 

раніше підтримувалися Glide API, S3 Metal, PowerVR SGL), відтворення звуку 

(EAX, OpenAL, DirectSound3D; раніше підтримувалися A3D), засоби голосового 

відтворення тексту, розпізнавання мовлення (тільки для Xbox360, PlayStation 3, 

Nintendo Wii і Microsoft Windows, також планувалося для Linux і Mac), модулі 

для роботи з мережею й підтримка різних пристроїв вводу. Для гри у мережі 

підтримуються технології Windows Live, Xbox Live, і GameSpy, включаючи до 

64 гравців (клієнтів) одночасно. Попри те, що офіційно 

засоби розробки не містять у собі підтримки великої кількості клієнтів на одному 

сервері, рушій використовувався для створення MMORPG-ігор. Один з 

найвідоміших представників жанру, Lineage II, використовує рушій Unreal 

Engine. Усі елементи ігрового рушія представлені у вигляді об'єктів, що мають 
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набір характеристик, і клас, який визначає доступні характеристики. У свою 

чергу будь- який клас є “дочірнім” класом object. Серед основних класів і об'єктів 

можна виділити наступні: 

Актор (actor) — базовий клас, що містить усі об'єкти, які мають відношення до 

ігрового процесу й мають просторові координати. Павн, пішак (pawn) — фізична 

модель гравця або об'єкта, керованого штучним інтелектом. Назва походить від 

англ. pawn — той, ким маніпулюють (pawn можна перевести також як пішак, 

тому такий об'єкт без якої-небудь моделі виглядає як пішак). Метод керування 

описаний спеціальним об'єктом, такий об'єкт називається контролером. 

Контролер штучного інтелекту 

описує лише загальну поведінку пішака під час ігрового процесу, а такі 

параметри як “здоров'я” (кількість пошкоджень, після яких пішак перестає 

функціонувати) або, наприклад, відстань, на якій пішак звертає увагу на звуки, 

задаються для кожного об'єкта окремо. 

Світ, рівень (world, game level) — об'єкт, що характеризує загальні властивості 

“простору”, наприклад, силу тяжіння й туман, у якому розташовуються всі 

актори. Також може містити в собі параметри ігрового процесу, як, наприклад, 

ігровий режим, для якого призначений рівень. Для роботи із простими й, як 

правило, нерухомими елементами ігрового простору (наприклад, стіни) 

використовується бінарна розбивка простору — увесь 

простір ділиться на “заповнене” і “порожнє”. В “порожній” частині простору 

розташовуються всі об'єкти а також тільки в ній може перебувати “точка 

спостереження” при відмальовці сцени. Можливість повного або часткового 

поміщення об'єктів в “заповнену” частину простору не виключається, однак 

може привести до неправильної обробки таких об'єктів (наприклад, розрахунки 

фізичної взаємодії) або неправильної відмальовки у випадку поміщення туди 

“точки спостереження” (наприклад, ефект “залу дзеркал”). Усі пішаки, що 

потрапляють в “заповнену” частину простору, відразу “гинуть”. 

Поверхня (surface) є основним елементом бінарного дерева простору. Ці 
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елементи створюються на грані перетинання між “заповненою” і “порожньою” 

частинами простору. Група елементів бінарного дерева простору називається 

анодом (node, укр. вузол). Цей термін, як правило, вживається в контексті node 

count — кількість нодів на екрані або в ігровому просторі взагалі. Кількість 

нодів, одночасно видимих на екрані впливає на продуктивність при 

промальовуванні сцени. Якщо якийсь нод не потрапляє на екран або 

перекривається цілком іншими нодами, він не 

обраховуються — це служить для підвищення продуктивності, особливо в 

закритих просторах. Розбивка всього простору на групи нодів називається 

зонуванням. Для цього іноді використовуються портали — невидимі поверхні, 

які служать для того щоб вручну розділити великий нод на два менші. Крім 

порталів використовуються антипортали, які обмежують області відмальовки.  

Опис “заповнених” і “порожніх” частин простору виконується за допомогою 

набору замкнених тривимірних об'єктів, складених з не пересічних поверхонь — 

брашей (brush, укр.пе́нзель). Цей принцип побудови простору називається 

конструктивною суцільною геометрією. Геометрія може бути “аддитивною” 

(увесь простір початково “порожній”) і “віднімальною” (початково заповнений 

матерією простір). Браши діляться на три типи:  

• Суцільні (solid) — повноцінно беруть участь у бінарній розбивці 

простору. 

• Аддитивні (additive) — “заповнюють” бінарний простір. 

• Віднімальні (substractive) — “вирізують” об'єми у просторі. 

• Напів-Суцільні (semi-solid) — не впливають напряму на бінарне дерево 

простору, однак впливають на її фізичну модель.  

 Можуть тільки “заповнювати” простір. Слугують для створення 

“невидимих” перешкод, а також зниження числа полігонів і нодів. 

• Порожні (non-solid) — тільки створюють поверхні, не впливають на 

бінарне дерево простору. Використовуються переважно для створення об'ємів 

(volume) — частина простору, яка має властивості, відмінні від властивостей 
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ігрового світу. Об'єми мають пріоритет, властивості об'єму з великим 

пріоритетом застосовуються до акторів, що перебувають у ньому. Ігровий світ 

завжди має мінімальний пріоритет. За допомогою об'ємів можна змінити 

гравітацію, в'язкість, туман і таке інше. Об'єми, починаючи з версії рушія Unreal 

Engine 2, використовуються для створення води (але не водної поверхні). 

5.3. Вибір ігрового двигуна для створення гри, ключові пункти для 

кожного двигуна. 

• Usability (користувальницький інтерфейс, як легко було вчитися і 

розвиватися) 

• Функціональність (що саме двигун може зробити) 

• Ціна (говорить сам за себе) 

5.4. Ігровий двигун Unity 

Це голіаф незалежної розробки ігор, і останнім часом великі студії почали 

використовувати його і з вагомими причинами.  

Це дуже добре закруглений двигун. Більшість двигунів обслуговують 3-х або 

2-дводні розробки - не так багато підтримують обидва. Так, ви можете робити 2-

х ігор з 3-дюймовим двигуном, але 9 разів з 10 ви краще з двома конкретними 

двигунами. Єдність змінює це - це дозволяє будувати обидва. 

Хоча "Єдність" відносно легко підібрати та використовувати, вона має криву 

навчання для новачків. Тим не менш, у нього є велика кількість онлайн-

підручників, чудової документації та спільноти людей, які хочуть допомогти.  

5.5. Ігровий двигун Unreal Engine 4 

Unreal Engine 4 - це Epic ігри, власний двигун, розроблений в будинку. Перша 

версія була випущена в 1998 році. Цей движок використовувався для розробки 

Unreal Tournament. Epic випустив четверту ітерацію двигуна Unreal для 

суспільного використання в березні 2014 року. Я не дуже використовував цей 

двигун. У мене трохи більше досвід роботи з UDK 3. Що я можу сказати, це те, 
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що Unreal Engine використовується для виробництва деяких найвищих у світі 

ігор AAA на ринку. Ігри, схожі на серію Batman Arkham на останніх консолях, 

"Epics", серії "Gears of War", були зроблені на udk3, а також інді-хіти, такі як 

Toxic Games "Qube". Зовсім нещодавно на Unreal Engine 4 були розроблені ігри 

типу "Денне світло" для ПК та PS4 від Zombie Studios та інше Epic Games назва 

"Fortnite". 

6. Презентація вигляду гри 

В даному розділі будуть представлені графічні матеріали, котрі розкриють 

вигляд та представлять розроблену гру 

6.1 Трейлер 

 https://youtu.be/ourKIaEdGZc  

 6.2 Код гри: 

Engine/Binaries/Win64/CrashReportClient.exe  2021-08-28T16:38:39.778Z 

Engine/Binaries/Win64/UE4Game-Win64-Shipping.exe 2021-08-28T16:39:28.640Z 

Engine/Binaries/Win64/OpenImageDenoise.dll 2021-08-28T16:38:49.200Z 

Engine/Binaries/Win64/tbb12.dll 2021-08-28T16:38:52.198Z 

Engine/Extras/Redist/en-us/UE4PrereqSetup_x64.exe 2021-08-28T16:43:02.081Z 

Engine/Binaries/ThirdParty/Oculus/OVRPlugin/OVRPlugin/Win64/OVRPlugin.dll

 2021-08-28T16:37:48.351Z 

Engine/Binaries/ThirdParty/DbgHelp/dbghelp.dll 2021-08-28T16:37:35.526Z 

Engine/Binaries/ThirdParty/PhysX3/Win64/VS2015/PxFoundation_x64.dll 2021-

08-28T16:37:59.454Z 

Engine/Binaries/ThirdParty/PhysX3/Win64/VS2015/PxPvdSDK_x64.dll 2021-

08-28T16:37:59.482Z 

Engine/Binaries/ThirdParty/PhysX3/Win64/VS2015/PhysX3_x64.dll 2021-08-

28T16:37:57.479Z 

https://youtu.be/ourKIaEdGZc
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Engine/Binaries/ThirdParty/PhysX3/Win64/VS2015/PhysX3Cooking_x64.dll

 2021-08-28T16:37:58.512Z 

Engine/Binaries/ThirdParty/PhysX3/Win64/VS2015/PhysX3Common_x64.dll

 2021-08-28T16:37:57.971Z 

Engine/Binaries/ThirdParty/PhysX3/Win64/VS2015/APEX_Clothing_x64.dll

 2021-08-28T16:37:55.043Z 

Engine/Binaries/ThirdParty/PhysX3/Win64/VS2015/APEX_Legacy_x64.dll 2021-

08-28T16:37:56.084Z 

Engine/Binaries/ThirdParty/PhysX3/Win64/VS2015/ApexFramework_x64.dll

 2021-08-28T16:37:56.858Z 

Engine/Binaries/ThirdParty/PhysX3/Win64/VS2015/NvCloth_x64.dll 2021-08-

28T16:37:57.104Z 

Engine/Binaries/ThirdParty/Ogg/Win64/VS2015/libogg_64.dll 2021-08-

28T16:37:48.413Z 

Engine/Binaries/ThirdParty/Vorbis/Win64/VS2015/libvorbis_64.dll 2021-08-

28T16:38:18.631Z 

++Engine/Binaries/ThirdParty/Vorbis/Win64/VS2015/libvorbisfile_64.dll 2021-

08-28T16:38:18.637Z 

Engine/Binaries/ThirdParty/NVIDIA/NVaftermath/Win64/GFSDK_Aftermath_Lib.x

64.dll 2021-08-28T16:37:48.187Z 

Engine/Binaries/ThirdParty/OpenXR/win64/openxr_loader.dll 2021-08-

28T16:37:48.541Z 

Engine/Binaries/ThirdParty/OpenVR/OpenVRv1_5_17/Win64/openvr_api.dll

 2021-08-28T16:37:48.488Z 

Engine/Binaries/ThirdParty/NVIDIA/GeForceNOW/Win64/GfnRuntimeSdk.dll

 2021-08-28T16:37:48.157Z 

Engine/Binaries/ThirdParty/Windows/XAudio2_9/x64/xaudio2_9redist.dll 2021-

08-28T16:38:18.954Z 

Horor/Content/Movies/VHS_20Dec1985.mp4 2021-09-03T15:32:48.527Z 
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Horor/Content/Movies/VHS_29Dec1985.mp4 2021-09-03T15:32:48.533Z 

Horor/Content/Movies/VHS_ContinuumMechanics.mp4 2021-09-03T15:32:48.538Z 

Horor/Content/Movies/VHS_WhatThe.mp4 2021-09-03T15:32:48.548Z 

Horor.exe 2021-10-03T15:52:50.475Z 

  

  6.3 Script generated by the Inno Setup Script Wizard. 

 

 ; Script generated by the Inno Setup Script Wizard. 

; SEE THE DOCUMENTATION FOR DETAILS ON CREATING INNO SETUP 

SCRIPT FILES! 

[Setup] 

; NOTE: The value of AppId uniquely identifies this application. Do not use the same 

AppId value in installers for other applications. 

; (To generate a new GUID, click Tools | Generate GUID inside the IDE.) 

AppId={{79732E6F-14D1-4D8A-8787-643907C3D0A5} 

AppName=Time To Sleep 

AppVersion=1.5 

;AppVerName=Time To Sleep 1.5 

AppPublisher=Sky2Fly 

AppPublisherURL=https://discord.gg/AxXvYzQvDD 

AppSupportURL=https://discord.gg/AxXvYzQvDD 

AppUpdatesURL=https://discord.gg/AxXvYzQvDD 

DefaultDirName={autopf}\Time To Sleep 

ChangesAssociations=yes 

DefaultGroupName=Time To Sleep 

AllowNoIcons=yes 

LicenseFile=C:\Users\Sky\Desktop\LICANZE.txt 

; Uncomment the following line to run in non administrative install mode (install for 

current user only.) 
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;PrivilegesRequired=lowest 

OutputDir=C:\Users\Sky\Desktop 

OutputBaseFilename=Time To Sleep 

SetupIconFile=C:\Users\Sky\Downloads\Без-имени-1.ico 

Compression=lzma 

SolidCompression=yes 

WizardStyle=modern 

 

[Languages] 

Name: "english"; MessagesFile: "compiler:Default.isl" 

Name: "russian"; MessagesFile: "compiler:Languages\Russian.isl" 

 

[Tasks] 

Name: "desktopicon"; Description: "{cm:CreateDesktopIcon}"; GroupDescription: 

"{cm:AdditionalIcons}"; Flags: unchecked 

 

[Files] 

Source: "E:\MYgame\WindowsNoEditor\Horor.exe"; DestDir: "{app}"; Flags: 

ignoreversion 

Source: "E:\MYgame\WindowsNoEditor\*"; DestDir: "{app}"; Flags: ignoreversion 

recursesubdirs createallsubdirs 

; NOTE: Don't use "Flags: ignoreversion" on any shared system files 

 

[Registry] 

Root: HKA; Subkey: "Software\Classes\.myp\OpenWithProgids"; ValueType: string; 

ValueName: "TimeToSleep.myp"; ValueData: ""; Flags: uninsdeletevalue 

Root: HKA; Subkey: "Software\Classes\TimeToSleep.myp"; ValueType: string; 

ValueName: ""; ValueData: "Time To Sleep"; Flags: uninsdeletekey 
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Root: HKA; Subkey: "Software\Classes\TimeToSleep.myp\DefaultIcon"; 

ValueType: string; ValueName: ""; ValueData: "{app}\Horor.exe,0" 

Root: HKA; Subkey: "Software\Classes\TimeToSleep.myp\shell\open\command"; 

ValueType: string; ValueName: ""; ValueData: """{app}\Horor.exe"" ""%1""" 

Root: HKA; Subkey: "Software\Classes\Applications\Horor.exe\SupportedTypes"; 

ValueType: string; ValueName: ".myp"; ValueData: "" 

 

[Icons] 

Name: "{group}\Time To Sleep"; Filename: "{app}\Horor.exe" 

Name: "{group}\{cm:ProgramOnTheWeb,Time To Sleep}"; Filename: 

"https://discord.gg/AxXvYzQvDD" 

Name: "{autodesktop}\Time To Sleep"; Filename: "{app}\Horor.exe"; Tasks: 

desktopicon 

 

[Run] 

Filename: "{app}\Horor.exe"; Description: "{cm:LaunchProgram,Time To Sleep}"; 

Flags: nowait postinstall skipifsilent 

7. Механiки  

В грі потрібно знайти ключі від кімнат, які приведуть до виходу, а також втекти 

від зомбі.Гравець просинається в темній, незнайомій кімнаті, йому потрібно 

взяти ліхтарик і знайті ключі , але не все так легко.Джуллі завжди знає де ви 

знаходитесь… 

  W,А,S,D 

- це керування персонажем  

    Керування 

мишкою - поворот екрану  

    Shift 

- прискорення бігу 
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    ЛКМ 

- взаємодія між об'єктами    

    ПРОБІЛ 

- стрибок 

    Ctrl 

- присідання  

    Q 

і E - виглядання 

.Джуллі - 

зомбі, яке з'явилося уві сні головному герою  

Головний 

гравець - герой, який перебуває у цьому сні  

Механіки: 

погашення свічок, збереження прогресу гри, відчинення дверей, в інвентарі 

можна 

обертати предмети як завгодно,HP, система розрядження ліхтарика та його 

поповнення батарейками, виглядання з-за угла, камера відеоспостереження, 

фотокамера, вкл телевізору, касета-приймач. 

Жанр гри 

- Horror на 1 гравця  

8. Опис можливостей гри та використаних технологій 

Створена гра була розроблена на Unreal Engine 4 використовуючи базові 

безкоштовні асети, які були представлені ігровим двигуном. 

Створена гра володіє такими характеристиками: 

1. Переміщення (базове переміщення, стрибки, прискорення) 

2. Стрільба 

3. Декілька видів зброї  

4. Два повноцінні рівні для боротьби 
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5. Можливість налаштування 

5.1. Роздільна здатність 

5.2. Якість 

5.3. Повноекранний режим 

5.4. Корекція гамми 

5.5. Чутливість прицілювання 

9. Штучний інтелект 

9.1. Кожен сам за себе 

9.2. Команда на команду 

9.3. Налаштування кількості ботів 

9.4. Робота через мережу Іентернет 

9.5. Можливість підключення по IP 

10. Можливість запису гри 

 

10.  Висновок 

В ході роботи було створено комп’ютерну гру, яка може бути охарактеризована, 

як шутер від першого лиця, з вбудованим штучним інтелектом, з можливістю 

гри використовуючи мережу Інтернет, з можливістю гри з іншими гравцями. 

В даному розділі було представлено відеоогляд різних моментів гри, котрі 

дозволяють в деякій мірі представити результат якого можуть добитися учні 

вивчаючи розробку комп’ютерних ігор. Це тільки одна з можливостей, які 

відкриються перед школярами в ході вивчення інформатики. 
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 ДОДАТОК   

Розташування гри на ігрових платформах Інтернету 
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4. Michigan State University [Електронний ресурс] / International Student. – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.internationalstudent.com/schoolsearch/481/usa/michigan/michigan-state-university.  

5. Worcester Polytechnic Institute [Електронний ресурс] / International Student. – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.internationalstudent.com/schoolsearch/1384/usa/massachusetts/worcester-polytechnic-institute/.  

6. Drexel University [Електронний ресурс] / International Student. – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.internationalstudent.com/schoolsearch/1564/usa/pennsylvania/drexel-university/.  

7. Champlain College [Електронний ресурс] / International Student. – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.internationalstudent.com/schoolsearch/2237/usa/vermont/champlain-college/.  

8. Rochester Institute of Technology [Електронний ресурс] / International Student. – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.internationalstudent.com/schoolsearch/2067/usa/new-york/rochester-institute-of-technology/.  

9. Becker College [Електронний ресурс] / International Student. – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.internationalstudent.com/schoolsearch/1363/usa/massachusetts/becker-college/ . 
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