
 

 

 (جاوا در بعدی سه بازی ساخت)عنوان دوره : جاوا پالس 

 ساعت 60مدت زمان دوره : 

 پیشرفته -سطح دوره : تخصصی 

توانایی پیاده سازی برنامه های سه بعدی است. مدل سه بعدی تنها  ،حرفه ای های هر برنامه نویس یکی از مهم ترین شاخصه

امروزه در بسیاری از برنامه های کاربردی جهت  ونبوده  3d-maxمحدود به ساخت بازی و برنامه های سه بعدی ساز همچون 

رنامه نویسی جاوا بعد از زبان کاربر پسند کردن و افزایش وضوح و سادگی فهم برنامه از مدل سه بعدی استفاده می شود.  زبان ب

C++  مهم ترین زبان برنامه نویسی در پیاده سازی برنامه های سه بعدی است. این زبان تمامی قابلیت های زبانC  را دارا بوده و به

 ++Cبه زبان  این دلیل که زبان پیاده سازی برنامه های اندروید نیز می باشد، برنامه نویسان طراح بازی های اندورید این زبان را

 ترجیح می دهند. برای ساخت بازی های خود 

. همه سازیمآشنا  مفهوم برنامه نویسی سه بعدی در جاوا را به صورت کامل با دانشجویان سعی شده است تادر این دوره آموزشی 

گام مثال های عملی آموزش داده می با بیان و تشریح مبانی نظری و سپس با پیاده سازی گام به مطرح شده در این دوره مباحث 

 .، بسیار کارآمد استسه بعدی شوند و از این نظر، در ایجاد یک دانش عمیق در زمینه برنامه نویسی

 سرفصل های این دوره آموزشی

  آشنایی با مدل سه بعدی

 پروژه هایی که در این دوره پیاده سازی خواهید نمود :

 .ساخت اشیاء هندسی رندر شده .1

 توسط کاربر. اشیاءکنترل  .2

 ساخت اسکرین سیور سه بعدی. .3

 صحنه پردازی سه بعدی. .4

 ساخت منظره. .5

 ساخت پروزه نهایی یک بازی سه بعدی پیشرفته .6

 .کوتاه

 

 ایجاد صفحه سه بعدی

       glDrawElementsو  VBO ،VAOآموزش رندرکردن با 

 Shadering 
Texturing  وMultitexturing  

 و بهینه سازینمایش مدل ها 

 ماتریس، حرکت و دوران

 OBJ  نمایش مدل سه بعدی از فایل

 شفافیت

 شبیه سازی مه، آب، دود و سایر حاالت پرکاربرد

 زوایای دوربین

 نور پردازی، سایه و افکت های بعد از پردازش

         Antialiasing 

 


