
Abstract  

 

The game industry is a multimillion dollar industry that attracts a lot of fans. More and 

more people look for new forms of entertainment from house consoles to handheld 

devices and the World Wide Web. In any platform there are games and there are 

players to play them. 

The number of users of the Web has been growing at an incredible pace. Web users 

nowadays resort to the Web not only to get information but also services, to access and 

create online communities and for entertainment. Because of the crescent number of 

Web users the Web became an appealing market for game development companies as 

well as any other multimedia company. 

However creating a game is a very complex process and therefore very expensive. 

Companies need tools that help them to create games more rapidly and effectively, 

reducing costs and increasing the gamers‟ satisfaction, giving them a larger variety of 

games to choose from. 

The aim of this project is to create a game engine that can help developer to create any 

2D Web-based platform game they need. This game engine will enable developers to 

create game in a more agile manner and can change aspects of the game interface and 

mechanics, easily and rapidly.  

 

 

Resumo  

 

A indústria de videojogos é uma indústria multimilionária que atrai um grande número 

de fãs. Mais e mais pessoas procuram novas formas de entretenimento desde consolas 

para casa a dispositivos móveis e passando pela Internet. Em qualquer plataforma, 

existem jogos e jogadores para jogá-los. O número de utilizadores da Internet tem vindo 

a crescer a um ritmo incrível. Os utilizadores hoje recorrem à Internet não só para obter 

informações mas também serviços, acesso e criação de comunidades on-line e 

procurando entretenimento. Devido ao crescente número de utilizadores da Internet 



esta tornou-se um mercado atraente para empresas de desenvolvimento de jogos e 

conteúdos multimédia. 

No entanto, a criação de um jogo é um processo muito complexo e, por isso, muito 

caro. As empresas precisam de ferramentas que as ajudem a criar jogos mais 

rapidamente e de forma eficaz, reduzindo custos e aumentando a satisfação dos 

jogadores, dando-lhes uma maior variedade de jogos para escolher. 

O objectivo deste projecto é criar um motor de jogo que ajude a criar qualquer jogo de 

plataformas em 2D para colocar na Internet. O motor de jogo permitirá que os 

programadores criem um jogo de forma ágil e tornará fácil a alteração de aspectos da 

interface do jogo e da sua mecânica. 


