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З розвитком комп’ютерів, ігри також удосконалювались, та 

притягували до себе все більше людей. До сьогоднішнього дня 

комп’ютерна техніка досягла такого рівня розвитку, що дозволяє 

програмістам розробляти дуже реалістичні ігри з гарним графічним, та 

звуковим оформленням навіть на мобільних пристроях, однак розробка 

реалістичних ігор для мобільних пристроїв містить у собі додаткові 

складнощі [1, 2].  

У роботі показано, що архітектурні рішення, що приймаються при 

розробці мобільних 3D-ігор, повинні в першу чергу залежати від швидкодії 

процесору та оперативної пам’яті пристроїв різних виробників з однією 

операційною системою різних версії. Тобто по-перше, необхідно, 

визначити групу мобільних пристроїв тих виробників, для власників яких 

розроблювана гра має бути обов’язково доступна [3, 4]. Цей крок завжди 

звужує область користувачів, але становиться зваженим вибором між 

якістю подання графічних елементів, можливостями фізики ігрових 

елементів, очікуваним рівнем інтересу гравців до складності завдань у грі, з 

одного боку, та можливостями відтворення таких задумок на обраних 

мобільних пристроях без лагів та зависань. 

По-друге, вибір кола мобільних пристроїв різних виробників дозволяє 

вибрати ту мінімальну версію операційної системи, яка буде максимально 

представлена на таких пристроях, та розробляти гру для неї. Але таке 

рішення також часто звужує можливості використання оптимальних 

функцій середовища розробки Unity. 

Використання розглянутих кроків наведено на прикладі створення 

прототипу мобільної гри "3D-конструктор" з елементами різної 

геометричної форми і просторової орієнтації та фізикою елементів у 

вигляді взаємного магнітного тяжіння-доведення та фіксації. 
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