


תיאור הבעיה

.אנרים שונים'כיום קיימים משחקים רבים מז•

משחק שיכניס את השחקן למצב מלחמה  , רצינו לפתח משחק שישלב בתוכו גם אקשן וגם יהיה מאתגר•
.נגד השעון אבל במקביל נותן חוויה מהנה

מכיוון שכדי שמשחק יצליח   Unreal Engineבנוסף רצינו להביא לידי ביטוי את היכולות המדהימות של •
הוא חייב להיות מרשים ויזואלית משום שזה הוא חלק בלתי נפרד מהחוויה  , הוא לא יכול להיות רק מהנה

.שהשחקן חווה

אנר האקשן בגוף שלישי'מומלץ לחובבי ז, +6המשחק מיועד לגילאי –קהל היעד •



תיאור הפתרון

כלומר מעבר לעובדה . השחקן צריך לעמוד במשימה בזמן מוגבל, לאורך כל המשחק, במשחק שלנו•
המשחק שפיתחנו משלב בתוכו בשלב  . שהוא צריך להשלים משימה מאתגרת הוא גם מוגבל בזמן
.הראשון משימת איסוף מטבעות שמתחבאים ברחבי העיר

כאשר לצידו תחמושת מוגבלת  , בשלב השני השחקן צריך לחסל את כל האויבים שמולו באמצעות נשק•
.וכמובן זמן מוגבל

אנימציות וסאונד שנותנים לשחקן חוויה אדירה מעבר למשימות  , לאורך כל המשחק הוספנו אפקטים•
.המשחק



המשחקהדגמת .מטבעות שמתחבאים ברחבי העיר בזמן מוגבל30בשלב הראשון השחקן צריך לאסוף 
אך ככל שמתקדמים במסלול יותר קשה , המטבעות מוחבאים באופן שבו הם יוצרים מסלול מעגלי

קיימת  . לקפוץ ולעלות על אובייקטים ברחבי העיר( וצריך)בנוסף השחקן יכול . למצוא אותם
1שלב .בכל רגע נתוןpauseלנוחות השחקן ובנוסף אפשר לעשות zoom in\out-אפשרות ל



המשחקהדגמת

בשלב השני השחקן צריך לחסל את כל  
האויבים שמולו בעזרת נשק עם תחמושת  

השחקן יכול לרוץ . בזמן מוגבל, מוגבלת
אך כאשר  , ולקפוץ וגם לכוון את הנשק
בנוסף כאשר  . הוא מכוון הוא לא יכול לרוץ

נגמרת מחסנית השחקן חייב לטעון את  
דבר , הנשק ובזמן הזה הוא לא יכול ללכת

.המעלה את קושי השלב

2שלב 



ארכיטקטורה

במהלך כל פיתוח המשחק הקפדנו על 
על 2לשלב 1הפרדה מוחלטת בין שלב 

כמו כן כל  . מנת שנוכל להתמצא בקוד
,  הקפדנו ליישרט'ווידגפונקציה או 

בתמונה ניתן  . לסדר ולתחום בהערה
לראות חלק מהפונקציות של הדמות  

של השחקן בשלב השני שכוללות ירי 
.טעינה וכניסה למצב כוונת, בנשק



תפריט

המשחק שלנו כולל תפריט עם יכולת  
להגדיר הגדרות רחבות כמו רזולוציית  

.צל והגדרות נוספות, מסך

pauseבכל שלב במשחק ניתן לעשות 
להגיע לתפריט ולהתחיל משחק חדש או 

.לצאת באמצעותו מהמשחק



פתרונות נוספים

אך רובם ברמת קושי קלה ובדרך כלל מיועדים  , קיימים כיום משחקים דומים למשחק שפיתחנו
.אנר אחד'ומתמקדים אך ורק בזלסמארטפונים

.המשחק שלנו בדרגת קושי גבוהה ומאתגרת ומושקע מצריך זריזות ומיומנות

.כמו כן במשחק שלנו השקענו באפקטים וסאונד שנותנים לשחקן חווית משחק מיוחדת



סיכום

The Lost City פעולה מאתגר במיוחד שכולל אפקטים  –הוא משחק הרפתקאות
.מרהיבים ומשחקיות מהנה

בעתיד נוכל להמשיך ולפתח את המשחק לעוד שלבים ולהרחיב אותו עם נשקים  
של הישרדות שבו השחקן צריך לשרוד ולחסל  " מוד"שלבי בונוס ואפילו , נוספים

.כמה שיותר אויבים


