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Teknologi game terdiri dari 2 kata, yaitu teknologi dan game. Pertama pengertian dari
teknologi. Kata teknologi sebenarnya berasal dari Bahasa Perancis yaitu La
Teknique yang dapat diartikan dengan semua proses yang dilaksanakan dalam upaya
untuk mewujudkan sesuatu secara rasional.

Teknologi dalam arti ini dapat diketahui melalui barang-barang, benda-benda atau
alat-alat yang berhasil dibuat oleh manusia untuk memudahkan dan
menggampangkan realisasi hidupnya didalam dunia. Hal mana juga memperlihatkan
tentang wujud dari karya cipta dan karya seni menusia. Dari sini muncul istilah
teknologi yang berarti ilmu yang mempelajari tentang techne manusia.

Dan yang kedua adalah pengertian dari Game. Game adalah sesuatu yang sangat
digemari oleh anak-anak hingga orang dewasa. Game berarti hiburan. Permainan
game juga merujuk pada pengertian sebagai kelincahan intelektual (intellectual
playability). Sementara kata game bisa diartikan sebagai arena keputusan dan aksi
pemainnya.
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Ada 2 cara yang dapat digunakan dalam membuat game, yaitu :
1. Dengan membuat sendiri program yang akan digunakan untuk membuat game

(umumnya professional game developer yang menggunakan cara ini).
2. Dengan menggunakan program jadi yang tinggal kita gunakan.

Untuk membuat program sendiri tidak akan kita bahas disini karena tujuan penulisan ini
adalah untuk amateur game developer , tapi sekedar pengetahuan saja, untuk
membuat program sendiri kita harus memahami bahasa pemrograman , dan untuk
membuat program sendiri, kita dapat menggunakan “Visual Basic”, “C++”, dll.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa teknologi game adalah proses baik berupa yang
dilakukan system atau perangkat keras yang dilaksanakan dalam upaya untuk
mewujudkan dan mendukung kinerja dari game.
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BISNIS DALAM GAME KOMPUTER
Di zaman modern ini, tidak dipungkiri lagi bahwa game sangat berperan untuk sebagian
besar pengguna teknologi, terutama pengguna komputer. Game merupakan sarana
hiburan di tengah padatnya aktvitas yang dilalui. Namun, game ternyata juga dapat
dijadikan sebuah bisnis yang menjanjikan. Dengan hobi para gamer ini, tentu terdapat
peluang untuk mendapatkan profit.
Bisnis dalam game komputer berkembang pesat seiring dengan berkembangnya
teknologi canggih saat ini. Dahulu kita hanya dapat menikmati game yang tersedia di
dalam komputer itu sendiri, seperti pinball dan solitaire. Namun sekarang sudah tersedia
game online, dan juga games yang dapat didownload baik free maupun berbayar.
Games berbayar juga merupakan bisnis karena sama saja dengan kita mengeluarkan
uang untuk membeli sebuah barang. Games berbayar ini biasanya memberikan
kepuasan tersendiri bagi pembelinya, karena terdapat fitur yang bagus di dalamnya.
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Aplikasi games dapat dijalankan pada berbagai platform. Beberapa platform media
yang bisa dijadikan pilihan untuk advergames adalah :
1. Personal Computer berupa aplikasi games pada PC.
2. Web Based Games.
3. SmartPhones/PocketPC.
4. CellPhones / Mobile Phones.

Contoh untuk bisnis dalam game komputer itu beragam. Seperti kita dituntut melakukan
pembayaran untuk game tersebut. Maksud dari pembayaran ini adalah bagaimana
perusahaan game online mendapatkan uang dari gamesnya. Bedasarkan kategori ini
games online dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :
1. Pay Per Item
2. Pay per Play
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3D Engine dan Scene Graph
Di dalam grafika komputer, 3D merupakan bentuk grafik yang menggunakan
representasi data geometri tiga dimensi. Grafik 3D ini tersimpan didalam komputer untuk
keperluan kalkulasi atau rendering gambar 3D. Pada 3D, engine bukanlah exutable
program, artinya engine tidak bisa dijalankan sebagai program yang berdiri sendiri.
Konsep scene graph merupakan inti dari Java3D. Sebuah scene graph merupakan g
rafik yang mempresentasikan geometri, material, dan pencahayaan. Scene graph
dimulai dari root dengan sebuah Virtual Universe dan mencakup transformasi serta
geometri untuk mendefinisikan objek di dunia maya. Secara garis besar, ada tiga tahap
fundamental yang diperlukan untuk menghasilkan objek 3D, yaitu:
◦ Menciptakan objek Canvas3D
◦ Menciptakan sebuah scene graph
◦ Menghubungkan objek Canvas3D ke objek BranchGroup yang menunjuk root dari

scene graph
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Ogre 3D

Objected-Oriented Graphics Rendering Engine atau bisa disingkat dengan OGRE
merupakan engine yang object oriented & flexible 3D rendering pada game engine
yang ditulis dengan menggunakan bahasa C++ serta didesain agar mampu men-
developer dengan mudah kepada aplikasi produksi dengan menggunakan utility
hardware-accelerated 3D graphic. Gambaran abstraknya OGRE menggunakan sistem
library seperti Direct3D & OpenGL, serta menyediakan sebuah dasar interface di dunia
objek dan class objek yang lebih tinggi.

OGRE hanya digunakan untuk me-render. Dengan kata lain, fitur OGRE hanya khusus
menangani vector & matOix classes, memory handling, dan lain lain. Ini bukan lah salah
satu dari semua solusi dalam istilah game development/simulasi. OGRE tidak
menyediakan audio/physics support.
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Processing

Processing adalah bahasa pemrograman dan lingkungan pemrograman yang bersifat
open source yang digunakan untuk memprogram gambar, animasi, dan interaksi.
Processing digunakan untuk mengajarkan dasar-dasar pemrograman komputer dalam
konteks rupa dan berfungsi sebagai buku sketsa perangkat lunak dan alat produksi
profesional. Processing mengintegrasikan suatu bahasa pemrograman, lingkungan
pemrograman, dan metodologi pengajaran ke dalam sistem terpadu.

Processing merupakan suatu projek yang dinisiasi oleh Ben fry dan casey reas.
Berkembang dari ide-ide yang dieksplorasi di Aesthetics and Computation Group (ACG)
di Mit Media Lab. Projek ini kini terus diperbaiki dan dikelola oleh sejumlah Tim Voluntir.
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Game Maker

◦ Game Maker adalah software yang bisa membantu anda menjadi pengembang
game komputer tanpa menggunakan coding sedikitpun. Dapat digunakan untuk
membuat 3 dimensi dan Multiplayer. Game Maker dapat menjadikan hak penuh dari
software (game) yang anda buat termasuk dapat menjual game tersebut, bahkan
bisa mendownload musik, efek suara, gambar, script, serta background.
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Unity 3D
Unity 3D adalah sebuah game developing software. Dengan software ini, kita bisa
membuat game 3D yang seru. Game developer ini sangat mudah digunakan, dengan
GUI yang memudahkan kita untuk membuat derta mengedit script untuk menciptakan
sebuah game 3D. Selain bisa untuk build game PC, Unity juga dapat digunakan untuk
membangun game console seperti Nintendo Wii, PS3, Xbox 360, juga Ipad, Iphone, dan
Android.

Kelebihan Unity terdapat pada multiple platform, artinya banyak platform yang
disupport oleh unity, seperti Windows, Mac, iPhone, iPad, Android, Nintendo Wii, dan
juga browser. Untuk browser, kita memerlukan sebuah plug-in, yaitu Unity Web player,
sama halnya dengan Flash Player pada browser. Pada unity, kita tidak bisa melakukan
desain/modelling dikarenakan unity bukan tool untuk mendesain. Jadi jika kita ingin
mendesain, dibutuhkan 3D editor lain seperti 3Dsmax atau Blender, kemudian kita export
menjadi format .fbx.
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