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Penampilan Grafik Scene Game pada Komputer

• Visibility
• Level Of Detail

Penampilan Grafik Scene Game pada Komputer



VisibilityVisibility
• Visibility merupakan tampilan grafik scene game pada komputer. Bagaimana sebuah game

terlihat oleh user agar menarik dan berkualitas sehingga user menikmati game tersebut.
Biasanya pada video game terdapat istilah scene 2.5D. Sebenarnya istilah tersebut tidak
berbeda jauh dari scene 2D (dua dimensi). Hanya saja 2.5D memiliki beberapa fitur tambahan
berupa efek cahaya, bayangan dan sebagainya yang dibuat agar seakan-akan menyerupai
scene 3D.
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TipeTipe PemodelanPemodelan VisibilityVisibility
• 3 Dimensi object/model:
Merupakan model/object 3D yang nantinya akan dijadikan sebagai karakter
utama, bangunan, object-object seperti senjata, musuh, permukaan tanah,
pohon, dan bukit. Object 3D seperti ini bisa dibuat dengan menggunakan
program seperti 3DS Max, Maya, Hash, dan Blender.

• 2 Dimensi graphic:
Gambar 2D juga berperan dalam membuat game ini yaitu sebagai texture untuk
object, sebagai latar belakang seperti langit dan pemandangan, sebagai
meteran untuk nyawa dan gambar untuk speedometer pada game racing.
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Level Of DetailLevel Of Detail
• Dalam computer graphics, level of detail berhubungan dengan menurunkan

kompleksitas representasi sebuah model 3D yang bergerak menjauhi
pengamat atau berdasarkan pada ukuran lain seperti object importance,
posisi atau kecepatan viewpoint-relative. Level of detail meningkatkan
efisiensi rendering dengan menurunkan beban kerja pada tahap graphics
pipeline, biasanya transformasi vertex. Kualitas visual yang menurun sangat
kecil efeknya sehingga hampir tidak terlihat efeknya pada penampakan objek
saat diam atau bergerak cepat.
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AlgoritmaAlgoritma untukuntuk LODLOD
• Discrete LOD didasarkan pada pembagian wilayah yang berjumlah hingga,

masing-masing dengan level of detail tertentu. Hasilnnya adalah jumlah diskrit
detail level.

• Continuous LOD menganggap bahwa polygon mesh dirender sebagai suatu
fungsi yang harus dievaluasi untuk menghindari error. Fungsi mesh tersebbut
kemudian dievaluasi secara kontinyu dan menghasilkan versi yang telah
teroptimalisasi antara kualitas visual dan perfomance.
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Hierarchical Level of Detail

• Dikarenakan hardware diarahkan menuju detail yang rumit, merender objek
low polygon dapat menghasilkan sub-optimal performace. HLOD menghindari
masalah tersebut dengan mengelompokkan objek berbeda. Hal tersebut
meningkatkan efisiensi.
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Level of DetailLevel of Detail dalamdalam Video GameVideo Game
• LOD sangat berguna dalam video game 3D, video game developer ingin

menyediakan world yang besar untuk pemain, namun selalu terhambat pada
faktor hardware, frame rate, dan kondisi real-time pada grafis video game.
Dengan munculnya 3D game pada tahun 90-an, banyak video game tidak
merender objek yang jauh. Hanya objek terdekat yang dirender, dan bagian-
bagian yang jauh terlihat tidak jelas seperti memiliki efek kabut. Video game
dengan LOD rendering mengatasi efek kabut tersebut dan dapat merender
area yang lebih luas. Beberapa contoh LOD rendering dalam video game 3D
adalah game Spyro the Dragon, Crash Bandicoot: Warped, Unreal
Tournament, dan Serious Sam.
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GameGame BerjaringanBerjaringan (Online)(Online)
• Game Berjaringan adalah suatu permainan dengan media elektronik yang

dimainkan dengan cara terhubung dengan user lain dengan memanfaatkan
sebuah alat penghubung jaringan agar dapat bermain game secara bersamaan
dengan user lain yang berbeda tempat, waktu, hingga kondisi dengan bantuan
jaringan yang dapat menghubungkan atau mengkoneksikan antar perangkat,
entah itu device komputer atau perangkat lain untuk dapat bermain game.
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DotaDota 22
• Game atau permainan Dota pada PC ini cara mainnya adalah dengan kita

terhubung antar perangkat yang menggunakan alat perantara seperti router
atau yang lainnya yang dapat menguhubungkan sebuah jaringan, bahkan kita
dapat bermain secara lokal atau offline bersama teman-teman dengan
memanfaatkan jaringan.
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CS:GOCS:GO
• Dimana game ini dapat kita mainkan bukan hanya bermain sendiri, tapi

bahkan dapat kita mainkan beramai ramai dengan teman-teman via jaringan
lokal hingga online yang beda lokasi negara ataupun benua yang baermain
secara realtime bersamaan.
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PING dalam Game Berjaringan

• Dalam Game Berjaringan ini kita pasti akrab dengan PING. PING ini berperan dalam
masalah real time atau ketepatan waktu pergerakan game dengan perangkat lain.
Semakin besar ping maka semakin buruk, dan semakin kecil ping maka akan semakin
baik dalam bermain Game Berjaringan ini. Bila ping besar maka pergerakan game
akan tidak sinkron dengan gerakan game lain. Jadi saat bermain Game Berjaringan
kita disarankan untuk menggunakan jaringan via kabel, karena bila kita gunakan
jaringan via wireless maka akan banyak noise frekuensi yang dapat merusak sinyal
ping keselarasan pergerakan game. dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa
untuk bermain Game yang Berjaringan untuk memakai internet atau jaringan via
kabel agar lebih stabil.

• Dalam Game Berjaringan ini kita pasti akrab dengan PING. PING ini berperan dalam
masalah real time atau ketepatan waktu pergerakan game dengan perangkat lain.
Semakin besar ping maka semakin buruk, dan semakin kecil ping maka akan semakin
baik dalam bermain Game Berjaringan ini. Bila ping besar maka pergerakan game
akan tidak sinkron dengan gerakan game lain. Jadi saat bermain Game Berjaringan
kita disarankan untuk menggunakan jaringan via kabel, karena bila kita gunakan
jaringan via wireless maka akan banyak noise frekuensi yang dapat merusak sinyal
ping keselarasan pergerakan game. dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa
untuk bermain Game yang Berjaringan untuk memakai internet atau jaringan via
kabel agar lebih stabil.

PING dalam Game Berjaringan

• Dalam Game Berjaringan ini kita pasti akrab dengan PING. PING ini berperan dalam
masalah real time atau ketepatan waktu pergerakan game dengan perangkat lain.
Semakin besar ping maka semakin buruk, dan semakin kecil ping maka akan semakin
baik dalam bermain Game Berjaringan ini. Bila ping besar maka pergerakan game
akan tidak sinkron dengan gerakan game lain. Jadi saat bermain Game Berjaringan
kita disarankan untuk menggunakan jaringan via kabel, karena bila kita gunakan
jaringan via wireless maka akan banyak noise frekuensi yang dapat merusak sinyal
ping keselarasan pergerakan game. dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa
untuk bermain Game yang Berjaringan untuk memakai internet atau jaringan via
kabel agar lebih stabil.

• Dalam Game Berjaringan ini kita pasti akrab dengan PING. PING ini berperan dalam
masalah real time atau ketepatan waktu pergerakan game dengan perangkat lain.
Semakin besar ping maka semakin buruk, dan semakin kecil ping maka akan semakin
baik dalam bermain Game Berjaringan ini. Bila ping besar maka pergerakan game
akan tidak sinkron dengan gerakan game lain. Jadi saat bermain Game Berjaringan
kita disarankan untuk menggunakan jaringan via kabel, karena bila kita gunakan
jaringan via wireless maka akan banyak noise frekuensi yang dapat merusak sinyal
ping keselarasan pergerakan game. dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa
untuk bermain Game yang Berjaringan untuk memakai internet atau jaringan via
kabel agar lebih stabil.


