Computer Game Programming
แนวคิดการเขียนโปรแกรม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ การเข้าใจหลักการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความจําเป็นอย่างมาก เพอใหผลลพธจากการพฒนาโปรแกรมคอมพวเตอรทตองการมความถู
โปรแกรมคอมพวเตอรทมความจาเปนอยางมาก
เพื่อให้ผลลัพธ์จากการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต้องการมีความถกต้
กตอง
อง
และรวมถึงการตรวจสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนามาก่อนแล้ว เนื้อหาในบทนี้จะเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานใน
การเขียี นโปรแกรมคอมพิ
โ
วเตอร์์
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เนื้อหา





ประวตการเขยนโปรแกรมคอมพวเตอร
ประวั
ติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หลักการและแนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผังงานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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ประวัตกิ ารเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
First programming languages

1951 – Regional Assembly Language

1952 – Autocode

1954 – IPL (forerunner to LISP)

1955 – FLOW-MATIC (led to COBOL)

1957 – FORTRAN (First compiler)

1957 – COMTRAN (precursor to COBOL)

1958 – LISP

1958 – ALGOL 58

1959 – FACT (forerunner to COBOL)

1959 – COBOL

1959 – RPG












1962 – APL
1962 – Simula
1962 – SNOBOL
1963 – CPL (forerunner
(f
to
t C)
1964 – Speakeasy (computational
environment)
1964 – BASIC
1964 – PL/I
1966 – JOSS
1967 – BCPL (forerunner to C)

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_programming_languages
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ประวัตกิ ารเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Current trends

2000 – ActionScript

2001 – C#

2001 – D

2002 – Scratch

2003 – Groovy

2003 – Scala

2005 – F#

2006 – PowerShell

2007 – Clojure










2009 – Go
2010 – Rust
2011 – Dart
2011 – Kotlin
K tli
2011 – Red
2012 – Julia
2014 – Swift
S ift
2016 – Ring

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_programming_languages
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ประวัตกิ ารเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

https://i0.wp.com/geoawesomeness.com/wp-content/uploads/2014/08/progLanguages.jpg?resize=581%2C371
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ประวัตกิ ารเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สถตการใชงาน
สถิ
ตก
ิ ารใชง้ าน
โปรแกรมภาษาบน
เว็บไซต์GitHub.com
เวบไซตGitHub.com

ที่มาจากเว็บไซต์ http://sogrady-media.redmonk.com/sogrady/files/2015/07/lang-rank-615-wm.png
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หลักการและแนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความต้องการ

ภาษากลาง

โปรแกรม

Requirement

Code

Program

ความต ้องการ
้
ของผู ้ใช
้ใ งาน
สําหรับ
โปรแกรมหรือ
ซอฟท์แวร์ทจ
่ี ะ
พัฒนาขึน
้
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การพัฒนา
โป
โปรแกรมโดย
โ
้
ใชภาษาทาง
คอมพิวเตอร์
ให ้สามารถทํา
ได ้ตามความ
ต ้องการของ
้
ผู ้ใชงาน

โปรแกรมที่
พััฒนา
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ขั้นั ตอนการเขียี นโปรแกรมคอมพิ
โป
วิ เตอร์์
(Programming Process)
การกําหนดปั ญหา
การสร ้างอัลกอริทม
ึ
รหัสเทียม
การสร ้างผังงานโปรแกรม
การสรางผงงานโปรแกรม
การทดสอบและแก ้ไข
การจัดทําเอกสารประกอบ
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ผังงานการเขียนโปรแกรม
terminal
processing
i
arrow
Input
output
decision
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Unity 3D Concepts
่ ยสร้างเกม 3 มิต ิ ซงึ่
Unity
y คือ Game Engine
g
ทีช
่ ว
สามารถทํางานได้ บน 2 แพลตฟอร์ม คือ Windows และ
OSX แล
และสามารถ
สามารถ Export งานเพอนาไปใชงานไดหลาย
งานเพือ
่ นําไปใชง้ านได้หลาย
่
แพลตฟอร์ม เชน
Windows
-Windows
-OSX
-Androids
Androids
-iOS (iPhone)
WEB
-WEB
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Unity 3D Concepts
่ ยสร้างเกมสามมิต ิ ((ข้อแตกต่าง
Unity
y เป็นเครือ
่ งมือชว
ระหว่างโลกสองมิตแ
ิ ละสามมิต ิ คือแกน Z หรือความลึก
ทีเ่ พิม
่ เข้ามา พูดง่ายๆก็คอ
ื นอกจากเราจะเคลือ
่ นที่
ขึน
ึ้ /ลง
/ บนหน้า้ จอได้
ไ ้ ย ัังสามารถเคลือ
ื่ นทีี่ เข้า้ ไปในจอ
ไปใ
ได้)
U it มองทุกอยางเป
Unity
่ ป็ น GameObject
G
Obj t ไมวาจะเป
ไ ่ ่
ป็ นกอน
้
หินก้อนหนึง่ หรือ แมลงต ัวหนึง่ ถือเป็น GameObject
โดย GameObject จะทางานรวมกบ
จะทํางานร่วมก ับ Component
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Unity 3D Concepts








่ รถ 1
Game Object
j
คือว ัตถุต
ุ า
่ งๆที
ๆ อ
่ ยูใู่ นเกมส ์ เชน
ั 1 ต ัว,คน 1 คน,บ้าน 1 หล ัง เป็นต้น
ค ัน,สตว์
Component คือคุณล ักษณะหรือความสามารถต่างๆ
่ การเคลือ
ของ Object เชน
่ นไหว
Asset คือ คุณล ักษณะภายนอกทีเ่ สริมการทํางานของ
Component
Scence
คือ ฉากแต่ละฉากซงึ่ ประกอบด้วย Game
Obj t หลายๆ ต ัวรวมก
Object
ั
ััน
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Unity 3D Concepts








Assets - building blocks of all Unity projects - graphics
(textures), models, sound files. The files you use to create
the scenario are stored in a folder called Assets
Scenes - scenes are individual levels
levels, areas of game
content. Scenes can be loaded on demand.
Game Objects - assets used in the scene become
G
GameObjects
Obj t (script
( i t name)) All G
GameObjects
Obj t h
have att lleastt
one component - the Transform component.
Components
p
- come in various forms. Attach components
p
to and object to add parts of the game engine to the the
component e.g a physics component, or a script component
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Unity 3D Concepts




Scripts
p
คือ เป็ นการสงั่ components
p
เพิม
่ ขยายหรือ
เปลีย
่ นแปลงคุณลักษณะของ Game Objects ใช ้ class ใน
การกําหนดคุณลักษณะ
่ นประกอบทีเ่ กีย
Prefabs - เป็ นสว
่ วข ้องกับ Game Objects
โดยทําการเก็บ components และ configuration สามารถ
นามาใชใน
ใชใ้ scenes หรอ
ื นาไปใชในเกมอนได
ํ ไปใชใ้
ื่ ไ ้ ตวอยางเชน
ั
่ ช่
ํ
การควบคุม Controller
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Unity 3D Concepts




Scripts - components used to add, extend or modify
behavior of game objects. Unity uses a Behavior class to
facilitate the use of custom behaviours.
Prefabs - prefabricated game objects with stored associated
components and configuration. Prefabs allow functional
game objects to be reused in scenes (spawned) or imported
into other projects as external assets.
assets ‘The
The First Person
Controller’ is an example of a Prefab
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Interface


Scene [1]
[1]—where
where the game is constructed



Hierarchy [2]—a list of GameObjects in the scene



Inspector [3]—settings for currently selected asset/object



Game [[4]—the
]
preview window,, active onlyy in play
p
p y mode



Project [5]—a list of your project's assets, acts as a library
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