
City of terror

22701-הפרוייקטמספר 

שמות הסטודנטים המציגים

,  אורי חסיד, ירדן יעקב נעים', עומר מוסקוביץ
שלו שרף

אמיר יציב-שם המנחה

P L AY  N O W



INTRODUCTION

סאונד באיכות גבוהה הכולל 
,  פיצוצים, אפקטים של ירי

ומוזיקת רקע
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אשר  , Unreal Engine 4-משחק יריות שנבנה באמצעות מנוע המשחקים המודרני 

AAA.משמש כיום בין היתר לפיתוח משחקי 

במשחק ישנם שני שלבים עיקריים ובהם המטרה העיקרית של השחקן הינה לנטרל את  

.ובכך להציל את העיר מהאיום, האויבים אשר מבקשים לפגוע בשחקן ובבני הערובה

אנר המשחקים הפופולרי של 'המשחק פותח על בסיס ז

First Person Shooter,עם משחקים כמו 90-אשר החל את דרכו בשנות הDOOM 

Call of Dutyוממשיך עד היום להיות פופולארי מתמיד עם משחקים כגון 

שימוש והחלפה של מספר כלי 

,  אקדח, רובה)נשק שונים 

('רימונים וכו

תקשורת עם דמויות 
הכוללת הצלת בני ,ממוחשבות

לחימה עם אויבים בעלי , ערובה
פשוט AIמנגנון 

חיים  
מתחדשים  

באופן אוטומטי

FEATURES -
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פיתוח מוצר–ציר זמן 

,  עלילה, תוכן, הפרוייקטתכנון 

. חלוקת משימות בצוות, מטרה

על שלל רבדים  , פיתוח המשחק

טכנולוגיים 

בדיקת גרסאות ותקינות המשחק הצגה ושיווק, הפרוייקטהגשת 

November 10 February 7 May 22 August 12

EVENT
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השלמת השלבים על ידי נטרול  

.האיומים והצלת בני הערובה

+14משחק המתאים לגילאי 

התמצאות במרחב על ידי מפה  

.דינאמית המסונכרנת עם האויבים

2022הפצת גרסת אלפא אוגוסט 

OBJECTIVE



OUR TEAM
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אחראי על פיתוח המשחק

SHALEV SHARF

אחראי על אפיון הדמויות 

ותוכן המשחק

ORI HASSID

אחראי על ניהול המשימות  

וחלוקת הצוות

OMER MOSKOVICH

CTO
CMO

CEO

אחראי על פיתוח המוצר  

ועמידה בלוחות זמנים

YARDEN NAIM

COO



CHARACTERS

,  אויבים, שבויים: כגון , במשחק יש דמויות שונות

(.הנשלט על ידי השחקן)גיבור המשחק 
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Damage

Speed

Stamina

Armor

CHARACTER SELECTION



Footer Here 7

לנטרל את האיום ולהציל את כל בני האדם  

.שנלקחו בשבי

Goal of the game

STRATEGY

השחקן מתקדם , לאחר נטרול האיום הראשוני

השלב . למגיע למקור הרשע של הטרוריסטים

עם  , מתרחש במחסן גדול וגדוש באויבים

.סכנה גדולה מתמיד

Stage 2

קרקעי בלב האיום  -השחקן מתחיל במבנה תת

בשלב ישנם  . שמשליט טרור על העיר

.  טרוריסטים עוינים ובני ערובה אותם יש להציל

השלב נגמר בהצלחה כשהאיום מנוטרל ובני 

הערובה ניצלים

Stage 1
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רובה בסיסי

$ 120

רובה סער רימון נפץ

$ 320 $ 210

WEAPON 
SELECTION
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CONTACT US

orihassid123@gmail.com

HaMahshev St 1, Netanya

www.cityofterror.co.il



YOU

THANK


