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У роботі представлено розробку мобільного застосунку «Last Researcher» 

з використанням платформи Unity, яка дозволяє розробляти ігрові застосунки. 

Дана платформа була вибрана через наступні переваги: 

– інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, де реалізована система 

користувацьких інтерфейсів; 

– популярність середовища розробки, бо Unity є досить відомим у світі, 

існує багато різних сайтів, інструкцій, які допомагають вирішувати проблеми, 

що утворюються в результаті розробки. 

Застосунок являє собою двовимірну гру жанру «Платформер», де ігровий 

процес складається зі стрибків персонажа по різноманітних платформах та 

через перешкоди, збирання предметів, необхідних для завершення рівня. 

Гравець має можливість рухатись вліво, вправо та стрибати, тому користувачу 

непотрібно налаштовувати та вивчати керування грою, що дозволяє майже 

відразу розпочати ігровий процес. Для цього необхідно реалізовано наступне: 

– роль головного герою (гравець) – персонаж, здатний рухатися вліво-

вправо, стрибати два рази (подвійний стрибок) та анімацію його руху; 

– інтерфейс застосунку: зображення головного меню, заднього та 

переднього фону,  кнопки керування інтерфейсу; 

– противники: нанесення різних пошкоджень гравцю та анімації руху; 

– роль системи здоров’я гравця: перезапуск рівня при отриманні 

пошкоджень із зменшенням кількості його здоров’я; 

– рівні для проходження гри: області віртуального світу гри та їх 

анімація; 

– інтерактивні елементи: зображення ігрової валюти, спливаючи підказки. 

Для того щоб пройти гру потрібно виграти всі рівні застосунку. 

Відповідно, щоб пройти рівень, потрібно, використовуючи всі можливості 

керування головним героєм, оминути всі перешкоди на своєму шляху 

(противники, пастки) та добратися до точки фінішу (червоний прапорець). 

У роботі розробку векторної графіки зроблено за допомогою середовища 

розробки Adobe Illustrator. Головною перевагою векторної графіки є те, що 

ілюстрацію можна розширювати або зменшувати нескінченну кількість разів 

без втрати якості зображення. 

Проведено функціональне тестування, тобто перевірка здатності 

застосунку в певних умовах вирішувати задачі, необхідні користувачу, та 

тестування «Usability testing» – перевірка інтерфейсу застосунку та керування 

головним героєм на зручність використання. Тестування показало, що всі вище 

перераховані елементи ігрового застосунку є зрозумілими для нових 

користувачів та працездатні. 


