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Skenario adalah urutan cerita yang disusun oleh seseorang agar suatu
peristiwa terjadi sesuai dengan yang diinginkan. Kalau dasar untuk
pembuatan film adalah skenario, maka dasar untuk membuat game adalah
design document atau lebih mudahnya disebut skenario game. Skenario
game adalah langkah awal dalam membuat sebuah game, dengan skenario
game dapat mempermudah kita menyelesaikan game yang akan kita buat.

Ditambah lagi, berbeda dengan skenario, tidak bisa secara pasti ditentukan,
dokumen apa saja yang akan ditemukan dalam design documents, karena
itu tergantung pada gaya game yang akan dibuat. Hampir sama seperti
pembuatan film dimana penulis skenario pertama-tama menulis tema, kalau
ada produser yang berminat, penulis skenario membuat sinopsis, dan setelah
mendapat persetujuan produser, baru skenario dibuat, begitu juga prosesnya
dalam merencanakan suatu judul game komputer.
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Dokumen ini tidak baku, selama pengembangan bisa dimodifikasi atau
diperbarui. Itu tidak berarti bahwa design document tidak perlu dibuat
lengkap dan serius. Seperti dalam kalimat pembuka, semuanya perlu
dipertimbangkan dan direncanakan dengan teliti, kalau tidak, pekerjaan tim
bisa mengalami banyak masalah. Apasaja yang tidak direncanakan dengan
baik akan menyebabkan kerugian waktu dan biaya dalam pelaksanaan
proyek. Tentu saja tidak segalanya bisa direncanakan sebelumnya, tetapi
menurut teori 80/20, sekitar 80% pekerjaan bisa berjalan sesuai rencana

.

Tidak ada patokan umum apa saja yang harus menjadi bagian design
documents, karena ada banyak perbedaan tergantung proyeknya. Tetapi
dalam satu hal semua dokumen sama, harus mendeskripsikan game secara
kompleks maupun mendetail. Setelah membaca design document, anda
seharusnya memiliki gambaran lengkap tentang produk akhir.
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Script

Dalam pemrograman komputer, naskah adalah sebuah program atau urutan
instruksi yang ditafsirkan atau dilakukan dengan program lain daripada oleh
komputer prossesor. Skrip (script) adalah semacam bahasa pemrograman
dalam tingkat kesulitan yang lebih rendah, tanpa aplikasi hasil kompilasi
interpreter; skrip biasanya disisipkan ke dalam bahasa pemrograman yang
lebih kompleks dan hasil skrip digunakan oleh bahasa pemrograman yang
lebih kompleks itu.
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Contohnya ialah penyisipan skrip assembly ke dalam program Pascal untuk
mengakses hardware pada level bahasa tingkat rendah. Skrip merupakan
kumpulan sintaks bahasa pemrograman yang siap untuk di-compile. Untuk
mengetahui tentang script, disini ada sedikit rangkuman tentang script :

 Script adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap
perintah dalam situs yang pada saat di akses.

 Jenis script sangat menentukan statis, dinamis, atau interaktifnya sebuah
situs

 Semakin banyak script yang digunakan maka akan terlihat semakin
dinamis, dan interaktif serta terlihat lebih bagus.

 Bahasa dasar yang di pakai setiap situs adalah HTM

 Macam-macam script, PHP, ASP, JSP, Java Script, Java Applets, VBScript.
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Storyboard

Storyboard adalah visualisasi ide dari aplikasi yang akan dibangun, sehingga
dapat memberikan gambaran dari aplikasi yang akan dihasilkan. Storyboard
dapat dikatakan juga visual script yang akan dijadikan outline dari sebuah
proyek, ditampilkan shot by shot yang biasa disebut dengan istilah scene.

Storyboard sekarang lebih banyak digunakan untuk membuat kerangka
pembuatan websites dan proyek media interaktif lainnya seperti iklan, film
pendek, games, media pembelajaran interaktif ketika dalam tahap
perancangan /desain.

Baru-baru ini istilah “Storyboard” telah digunakan dibidang pengembangan
web, pengembangan perangkat lunak dan perancangan instruksi untuk
mempresentasikan dan menjelaskan kejadian interaktif seperti suara dan
gerakan biasanya pada antarmuka pengguna, halaman elektronik
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Storyboard pada Game

 Storyboard pada Game sedikit berbeda dari storyboard animasi, dimana
pada storyboard game terdapat goal / mission yang akan dibuat pada
game itu sendiri. Kemudian storyboard pada game menjelakaskan
tentang alur permaianan itu sendiri seperti apa tergantung dari jenis
game. misalkan game ber-genre arcade tidak memiliki alur cerita namun
game terebut menitik beratkan pada perolehan point. Jadi storyboard
yang dibuat yaitu bagaimana pemain mendapat nilai / point setinggi
mungkin.
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Storyboard pada Aminasi

Storyboard pada animasi ialah untuk menjelaskan tentang alur narasi dari
sebuah cerita, atau storyboard pada animasi sebagai acuan agar
animator dalam membuat animasi tidak melenceng dari yang dibuat pada
storyboard. Sebenarnya fungsi dari storyboard itu sama, namun yang berbeda
hanya media yang diperuntukkan dari storyboard itu sendiri, contoh
storyboard pada game atau storyboard pada iklan.
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