บทที่ 3
วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3.1 การวิเคราะห์ ภาพรวมของเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)
เกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War) มีลกั ษณะเป็ นเกมกำร์ด ที่นำเสนอใน
รู ปแบบใหม่ เหมำะกับผูเ้ ล่นอำยุ 12 ปี ขึ้นไป โดยจะมีกำร์ ดตัวละครที่ใช้ในกำรเล่นและกำร์ ดพิเศษ
เพื่อเพิ่มควำมน่ำสนใจให้กบั เกม กำร์ ดตัวละครจะแสดงตัวละครโมเดลมำในรู ปแบบของภำพสำม
มิติ ที่พฒั นำโดยนำมำประยุกต์ใช้กบั เทคโนโลยีเสมือนจริ ง AR (Augmented Reality)
โดยจะแสดงผลภำพผ่ำนหน้ำจอโทรศัพ ท์ส มำร์ ท โฟน หรื อ แท็ บ เล็ ต ทั้ง นี้ ผูจ้ ดั ท ำได้น ำเสนอ
เรื่ องรำวของตำนำนรำศี ของกรี ก โดยใช้ตวั ละครจำกแต่ละรำศี มำเป็ นตัวดำเนิ นกำรเล่นเกม อีกทั้ง
ผูเ้ ล่นได้มีส่วนร่ วมในกำรเล่นเกมและได้รับรู ้เรื่ องของกำรเกิ ดขึ้นของแต่ละรำศีอีกด้วย โดยผูเ้ ล่น
จะต้องทำกำรสุ่ มว่ำแต่ละคนจะได้กำร์ ดตัวละครใดบ้ำง และ ใครจะได้เป็ นผูโ้ จมตีก่อน เมื่อหลังจำก
ทำกำรสุ่ มเรี ยบร้อยแล้วผูเ้ ล่นที่ได้โจมตีก่อน ก็จะสำมำรถคลิกปุ่ มโจมตีไปยังคู่ต่อสู ้ได้ อีกทั้งผูเ้ ล่น
ยังสำมำรถเลือกที่จะทำกำรป้ องกันกำรโจมตีจำกคู่ต่อสู ้ได้ก่อนอีกด้วย เมื่อทำกำรโจมตีใส่ คู่ต่อสู ้จน
อีกฝ่ ำยพลังชี วิตหมด ฝ่ ำยที่พลังชี วิตหมดก่อนสำมำรถนำกำร์ ดตัวละครที่มีอยู่ ขึ้นมำต่อสู ้ต่อไปได้
หรื อหำกโดนคู่ต่อสู ้โจมตีถึงพลังชีวิตที่กำหนดจะมีสกิลกำรโจมตีพิเศษขึ้นมำให้โจมตีคู่ต่อสู ้ ทำให้
สำมำรถพลิกโอกำสในกำรชนะได้ ซึ่ งเมื่อผูเ้ ล่นฝ่ ำยไหนไม่เหลือกำร์ ดตัวละครอยูเ่ ลยก็จะเป็ นฝ่ ำย
ที่พำ่ ยแพ้ในเกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)
3.2 เนื้อเรื่ องของเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)
ท่ำมกลำงจักรวำลหนึ่ ง ที่เต็มไปด้วย กลุ่มดำว มำกมำย ได้มีเรื่ องรำวของตำนำนกลุ่มดำว
จักรรำศี เมื่อกำลเวลำผ่ำนไป ๆ ในแต่ละเดือน กลุ่มดำวจักรรำศีจะผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนกันคอยปก
ปั กรักษำ และคอยดูแลทุกข์ สุ ข ของเหล่ำมนุ ษย์ ในแต่ละเดื อน ซึ่ งเป็ นที่ตกลงกันไว้แล้วว่ำ เมื่อถึ ง
เดื อ นมกรำคม กลุ่ ม ดำวรำศี ม ัง กร (Capricorn) และเมื่ อ ถึ ง เดื อ นกุ ม ภำพัน ธ์ กลุ่ ม ดำวรำศี กุ ม ภ์
(Aquarius) เดื อนมี นำคม กลุ่ ม ดำวรำศี มี น (Pisces) เดื อนเมษำยน กลุ่ ม ดำวรำศี เมษ (Aries) เดื อน
พฤษภำคม กลุ่มดำวรำศีพฤษ (Taurus) เดือนมิถุนำยน กลุ่มดำวรำศีเมถุน (Gemini) เดือนกรกฎำคม
กลุ่ มดำวรำศี กรกฎ (Cancer) เดื อนสิ งหำคม กลุ่ ม ดำวรำศี สิงห์ (Leo) เดื อนกันยำยน กลุ่ ม ดำวรำศี
กันย์ (Virgo) เดือนตุลำคม กลุ่มดำวรำศีตุลย์ (Libra) เดือนพฤศจิกำยน กลุ่มดำวรำศีพิจิก (Scorpio)
แต่เมื่อเข้ำสู่ เดื อนธันวำคม ครั้น กลุ่มดำวรำศี ธนู (Sagittarius) ที่ จะต้องมำคอยปกป้ อง กับถู กกลุ่ ม
ดำวรำศีพิจิก ใส่ ร้ำยต่ำง ๆ นำ ๆ และยังกี ดกัน ไม่ให้รำศีธนู ข้ ึนมำปกปั กรักษำเหล่ำมนุ ษย์ในเดือน
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ของตนเอง แถมยังร้ำยกลุ่มดำวรำศีต่ำง ๆ ที่เมื่อถึงเดือนของแต่ละตนจะต้องมำปกป้ องเหล่ำมนุ ษย์
กับไม่ได้ช่วยเหลื อเหล่ ำ มนุ ษย์เลย จึงทำให้เรื่ องรำวเหล่ ำนี้ ไปเข้ำหู ของผูน้ ำกลุ่มดำวจักรรำศีเข้ำ
เหล่ ำกลุ่ มดำวจักรรำศี จึงคิ ดที่ จะเลื อกผูน้ ำกลุ่ ม ดำวจักรรำศี ใหม่ จึ งเกิ ดกำรทะเลำะกันครั้ งใหญ่
ส่ งผลให้โลกที่ เคยสงบสุ ข กลับตำลปั ตร พื ชผลที่ เคยมัง่ มี กับ ขำดสน เหล่ ำมนุ ษ ย์พำกันล้ม ตำย
เพรำะกำรทะเลำะกันของกลุ่มดำวจักรรำศี
ซึ่งเรื่ องรำวทั้งหมด ได้นำพำทั้ง 12 รำศีมำพบกับกำรแก่งแย่ง ชิ งบัลลังก์ ของผูน้ ำของกลุ่ม
ดำวจักรรำศี โดยต้นเรื่ องนั้นเกิดมำจำกกลุ่มดำวรำศีพิจิก (Scorpius) นั้นไม่พอใจที่กลุ่มดำวรำศีเมษ
(Aries) ซึ่ งเป็ นผูน้ ำของกลุ่มดำวจักรรำศี อยู่ก่อนแล้ว ซึ่ งกลุ่มดำวรำศีเมษได้เป็ นผูน้ ำมำนำนแสน
นำน จึงออกอุบำยให้กลุ่มดำวจักรรำศี แตกคอกันเอง และเพื่อจะให้กลุ่มดำวรำศีพิจิก ขึ้นมำเป็ นผูน้ ำ
กลุ่มดำวทั้ง 12 รำศี แทน แต่ผลลัพธ์กบั ไม่เป็ นอย่ำงที่คำดหวังไว้ จำกอุบำยที่ได้วำงไว้ ทำให้ กลุ่ม
ดำวทั้ง 12 รำศี ต้องมำทำศึกใหญ่กนั เอง และนัน่ ก็เป็ นที่มำของตำนำนสงครำมจักรรำศี
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3.3 การออกแบบตัวละคร (Character Design)
กำรออกแบบตัวละคร ในเกมตำนำนสงครำมจัก รรำศี (Legend of Zodiac War)
ผูจ้ ดั ทำได้ คำนึ งถึ งลักษณะของแต่ละรำศี ที่ มีควำมแตกต่ำงกัน และหำสิ่ งที่ สื่อถึ งตัวตน
ของแต่ละรำศี ไม่วำ่ จะเป็ นอำวุธ หรื อ ชุดที่แต่ละรำศีสวมใส่ ดังรู ปต่อไปนี้

รู ปที่ 3.1 ตัวละครรำศีมงั กร (Capricorn) ของเกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)

รู ปที่ 3.2 ตัวละครรำศีกุมภ์ (Aquarius) ของเกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)
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รู ปที่ 3.3 ตัวละครรำศีมีน (Pisces) ของเกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)

รู ปที่ 3.4 ตัวละครรำศีเมษ (Aries) ของเกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)
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รู ปที่ 3.5 ตัวละครรำศีพฤษภ (Taurus) ของเกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)

รู ปที่ 3.6 ตัวละครรำศีเมถุน (Gemini) ของเกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)
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รู ปที่ 3.7 ตัวละครรำศีกรกฏ (Cancer) ของเกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)

รู ปที่ 3.8 ตัวละครรำศีสิงห์ (Leo) ของเกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)
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รู ปที่ 3.9 ตัวละครรำศีกนั ย์ (Virgo) ของเกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)

รู ปที่ 3.10 ตัวละครรำศีตุลย์ (Libra) ของเกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)

23

รู ปที่ 3.11 ตัวละครรำศีพิจิก (Scorpio) ของเกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)

รู ปที่ 3.12 ตัวละครรำศีธนู (Sagittarius) ของเกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)
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3.4 กติกาการเล่นของเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)
3.4.1 ผูเ้ ล่นทั้งสองฝ่ ำยทำกำรสลับกำร์ ดและแบ่งกำร์ ดคนละ 6 ใบ
3.4.2 ผูเ้ ล่นทั้งสองฝ่ ำยเลือกกำร์ ดที่จะให้ตวั ละครเข้ำไปสู่ หน้ำ Stage ด้วยกำรส่ องกำร์ ดของ
แต่ละฝ่ ำย และตัวละครจะแสดงที่หน้ำ Stage
3.4.3 หมำยเลขบนกำร์ ดของผูเ้ ล่นคนใดน้อยกว่ำจะได้สิทธิ โจมตี ฝ่ ำยตรงข้ำมได้ก่อน
3.4.4 ผูเ้ ล่นทั้งสองฝ่ ำย สลับกำรโจมตีกนั โดยใช้ไหวพริ บ ในกำรเอำชนะฝ่ ำยตรงข้ำมด้วย
กำรใช้ สกิลพิเศษ ทั้ง 2 สกิล
3.4.5 เมื่อผูเ้ ล่นฝ่ ำยใดก็ตำมที่ตำย จะแสดงปุ่ ม Continue ให้ผเู ้ ล่นคลิกเพื่อยืนยันกำรสแกน
กำร์ ดตัวละครใหม่เข้ำมำต่อสู ้
3.4.6 เมื่อผูเ้ ล่นฝ่ ำยใดก็ตำมถู กโจมตีแล้วเลือดลดลงเหลื อครึ่ งนึ ง ปุ่ มสกิ ล พิเศษ ทั้ง 2 ปุ่ ม
จะถู กแสดง ให้ฝ่ำยที่เลื อดลดเหลื อครึ่ งนึ ง ได้เลื อกใช้สกิ ลพิเศษ ทั้ง 2 สกิ ล โดยเมื่อ
ผูใ้ ช้คลิกใช้สกิลพิเศษ 1 สกิล ก็ยงั สำมำรถใช้ สกิลพิเศษที่เหลือ ได้ในรอบต่อไป หำก
ผูเ้ ล่น ใช้สกิลพิเศษทั้ง 2 สกิลแล้ว ตัวละครยังไม่ตำย ผูเ้ ล่นจะไม่สำมำรถใช้สกิลพิเศษ
ได้อีก
3.4.7 เมื่อผูเ้ ล่นทั้งสองฝ่ ำยโจมตีกนั จนฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ ง ไม่มีกำร์ ดที่จะสแกนได้แล้วผูเ้ ล่นจะ
ถือว่ำผูเ้ ล่นฝ่ ำยนั้นแพ้ทนั ที
3.5 ความต้ องการของระบบ
3.5.1 Functional Requirement
F01 ระบบมีไอคอนเกม
F02 ระบบมีโลโก้เกม
F03 ระบบมีหน้ำเมนูหลักเกม
F04 ระบบมีเมนู Play เพื่อเข้ำสู่ หน้ำเกม
F05 ระบบสำมำรถส่ องกำร์ ดเพื่อนำตัวละครเข้ำสู่ กำรต่อสู ้
F06 ระบบมีหน้ำเมนู Stage เพื่อเลือก เวทีกำรต่อสู ้
F07 ระบบมีเสี ยงแบล็คกรำวน์เกม, เสี ยงปุ่ ม และ เสี ยงเอฟเฟกต์กำรต่อสู ้
F08 ระบบมีแถบเลือดของตัวละครเมื่อถูกโจมตีแถบเลือดจะลดลง
F09 ระบบสำมำรถแสดงท่ำทำงอนิ เมชัน่ กำรต่อสู ้ของตัวละครได้จำกกำรคลิก
ปุ่ ม
F10 ระบบสำมำรถกลับไปยังหน้ำเมนูหลักในเกมได้จำกกำรคลิกปุ่ ม Back
F11 ระบบสำมำรถเปิ ด/ปิ ด เสี ยงเกมได้จำกกำรคลิกปุ่ ม Volume
F12 ระบบแสดงเอฟเฟกต์ฝ่ำยที่ชนะ

25

F13
F14
F15
F16
F17

ระบบมี เมนู Character เพื่ อ เข้ำ สู่ ห น้ ำ Character ที่ แสดงรำยละเอี ย ดตัว
ละคร
ระบบแสดงค่ำสถำนะของตัวละครในหน้ำเมนู Character เมื่อคลิกปุ่ มตัว
ละครนั้น ๆ
ระบบสำมำรถหมุนโมเดลตัวละครได้ในหน้ำ Character เมื่อคลิกปุ่ ม Left ,
Right
ระบบมีเมนู Card Anatomy ที่แสดงรำยละเอียดของกำร์ดตัวละคร
ระบบมีเมนู Game Rules แสดงกฎกำรเล่นเกม

3.5.2 Non-Functional Requirement
NF01 ระบบมีเสถียรภำพในกำรใช้งำนได้รวดเร็ ว
NF02 ระบบมีกำร Scan card ที่รวดเร็ วขึ้น
NF03 ระบบมีกำรแสดงสถำนะกำรต่อสู ้ ของตัวละครว่ำกำลังอยูส่ ถำนะใด
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3.6 การวิเคราะห์ ด้วยแผนภาพ UML (Unified Modeling Language)
3.6.1 Use case Diagram

รู ป 3.13 User Case Diagram เกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)
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3.6.2 Use case Description
ตำรำงที่ 3.1 รำยละเอียดของ Use Case : Select Menu
Select Menu
UC1
เลือกเมนูที่ตอ้ งกำร
User
User ทำกำรคลิกเลือกปุ่ มเมนูที่ตอ้ งกำร

Use Case Name
Use Case ID
Brief Descriptions
Primary Actors
Secondary Actors
Pre Conditions
Main Flow :
1. ระบบจะทำกำรแสดงเมนูให้ผใู ้ ช้เลือกเมนูที่ผใู ้ ช้ตอ้ งกำร
2. เมื่อผูใ้ ช้คลิกเลือกเมนู Play ระบบจะเข้ำสู่ หน้ำจอ Scan Marker
3. เมื่อผูใ้ ช้คลิกเลือกเมนู Character ระบบจะเข้ำสู่ หน้ำจอที่แสดงรำยละเอียดของตัวละคร
4. เมื่อผูใ้ ช้คลิกเลือกเมนู Card Character ระบบจะเข้ำสู่ หน้ำแสดงรำยละเอียดของกำร์ ด
5. เมื่อผูใ้ ช้คลิกเลือกเมนู Game Rules ระบบจะเข้ำสู่ หน้ำแสดงกฏกำรเล่นเกม
Post Conditions
แสดงปุ่ มเมนูเกม 4 ปุ่ ม เมนู Play , เมนู Character ,
เมนู Card Character , เมนู Game Rules
Alternative Flow
-
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Use Case Name
Use Case ID
Brief Descriptions

ตำรำงที่ 3.2 รำยละเอียดของ Use Case : Scan Marker
Scan Marker
UC2
ระบบสแกนกำร์ ด เพื่อตรวจสอบ และจะนำข้อมูลตัวละครเข้ำสู่ หน้ำจอ
เล่นเกม
User
User ทำกำรคลิกเลือกปุ่ มเมนู Play

Primary Actors
Secondary Actors
Pre Conditions
Main Flow :
1. เมื่อผูใ้ ช้ทำกำรคลิกปุ่ ม Play ระบบจะเข้ำสู่ โหมดกล้อง เพื่อทำกำรสแกนกำร์ ดตัวละคร
2. เมื่อผูใ้ ช้ทำกำรสแกนกำร์ ด ครบทั้งสองฝ่ ำย ระบบจะเข้ำสู่ หน้ำจอเลือกเวทีกำรต่อสู ้
Post Conditions
Alternative Flow

แสดงข้อควำม Scan Marker ของ Player 1 และ Player 2
ตำรำงที่ 3.3 รำยละเอียดของ Use Case : Select Stage
Select Stage
UC3
ระบบแสดงเวที ให้ผใู ้ ช้เลือก ในกำรต่อสู ้
User
User ทำกำรสแกนกำร์ ด ครบทั้ง สองฝ่ ำย จะมำยังหน้ำเลือกเวที

Use Case Name
Use Case ID
Brief Descriptions
Primary Actors
Secondary Actors
Pre Conditions
Main Flow :
1. เมื่อผูใ้ ช้สแกนกำร์ ดครบทั้งสองฝ่ ำย ระบบจะแสดงหน้ำเลือกเวที
2. เมื่อผูใ้ ช้เลือกเวทีเรี ยบร้อย ระบบจะแสดงปุ่ ม Play และเมื่อผูใ้ ช้คลิกปุ่ ม Play ระบบจะ
ไปยังหน้ำเล่นเกม
Post Conditions
แสดงปุ่ มเมนูเวที
Alternative Flow
-

29

ตำรำงที่ 3.4 รำยละเอียดของ Use Case : Play Game
Play Game
UC4
ระบบแสดงตัวละคร ที่ใช้ในหน้ำกำรต่อสู ้
User
User ทำกำรสแกนกำร์ ด ครบทั้งสองฝ่ ำย และ เลือกเวทีเรี ยบร้อยแล้ว

Use Case Name
Use Case ID
Brief Descriptions
Primary Actors
Secondary Actors
Pre Conditions
Main Flow :
1. เมื่อผูใ้ ช้ทำกำรเลือกเวที ที่ใช้ในกำรต่อสู ้เรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้ำเวที และตัว
ละครที่สแกนเข้ำมำ ให้อยูใ่ นเวที พร้อมสำหรับกำรต่อสู ้
2. ระบบจะแสดงเอฟเฟคตัวละคร และ เสี ยงเอฟเฟค ตัวละคร
3. ระบบจะแสดงปุ่ มกำรโจมตี ของหมำยเลขบนกำร์ ด ที่นอ้ ยกว่ำ เพื่อให้สิทธิ กำรโจมตี
ก่อน
Post Conditions
Alternative Flow
ตำรำงที่ 3.5 รำยละเอียดของ Use Case : View Character
Use Case Name
View Character
Use Case ID
UC5
Brief Descriptions
ระบบแสดงข้อมูลและรำยละเอียดของตัวละครในเกม
Primary Actors
User
Secondary Actors
Pre Conditions
User ทำกำรคลิกเลือกปุ่ มเมนู Character
Main Flow :
1. ระบบจะทำกำรแสดงตัวละครให้ผใู ้ ช้เลือกตัวละครที่ตอ้ งกำรดูรำยละเอียด
2. เมื่อผูใ้ ช้เลือกตัวละครที่ตอ้ งกำร จะมีตวั ละครปรำกฎท่ำทำง และแสดงค่ำพลัง
3. เมื่อผูใ้ ช้ทำกำรคลิกที่ปุ่ม Mute Volume เสี ยงเกมจะถูกปิ ด
4. เมื่อผูใ้ ช้ทำกำรคลิกที่ปุ่ม Back ระบบจะกลับสู่ หน้ำเมนู
Post Conditions
แสดงตัวละคร และรำยละเอียดตัวละคร
Alternative Flow
-

30

ตำรำงที่ 3.6 รำยละเอียดของ Use Case : View Card Detail
Use Case Name
View Card Detail
Use Case ID
UC6
Brief Descriptions
ระบบแสดงข้อมูลและรำยละเอียดของกำร์ดที่ใช้เป็ น Marker
Primary Actors
User
Secondary Actors
Pre Conditions
User ทำกำรคลิกเลือกปุ่ มเมนู Card Anatomy
Main Flow :
1. เมื่อผูใ้ ช้ทำกำรคลิกปุ่ ม Card Anatomy ที่หน้ำเมนูเกม ระบบจะเข้ำสู่ หน้ำแสดง
รำยละเอียดของกำร์ ด ที่ใช้ในกำรส่ อง Marker
2. เมื่อผูใ้ ช้ทำกำรคลิกที่ปุ่ม Mute Volume เสี ยงเกมจะถูกปิ ด
3. เมื่อผูใ้ ช้ทำกำรคลิกที่ปุ่ม Back ระบบจะกลับสู่ หน้ำเมนู
Post Conditions
แสดงข้อมูลและรำยละเอียดของกำร์ด
Alternative Flow
ตำรำงที่ 3.7 รำยละเอียดของ Use Case : View Tutorial
View Tutorial
UC7
ระบบแสดงกฏกติกำกำรเล่นเกม
User
User ทำกำรคลิกเลือกปุ่ มเมนู Game Rules

Use Case Name
Use Case ID
Brief Descriptions
Primary Actors
Secondary Actors
Pre Conditions
Main Flow :
1. เมื่อผูใ้ ช้ทำกำรคลิกปุ่ ม Game Rules ที่หน้ำเมนูเกม ระบบจะเข้ำสู่ หน้ำแสดงกฏกติกำ
กำรเล่นเกมขึ้นมำ
2. เมื่อผูใ้ ช้ทำกำรคลิกที่ปุ่ม Mute Volume เสี ยงเกมจะถูกปิ ด
3. เมื่อผูใ้ ช้ทำกำรคลิกที่ปุ่ม Back ระบบจะกลับสู่ หน้ำเมนู
Post Conditions
แสดงกฏกติกำกำรเล่นเกม
Alternative Flow
-
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Use Case Name
Use Case ID
Brief Descriptions
Primary Actors
Secondary Actors

ตำรำงที่ 3.8 รำยละเอียดของ Use Case : Game Setting
Game Setting
UC8
ระบบแสดงปุ่ มเมนูภำยในเกม
User
-

Pre Conditions
User ทำกำรเลือกเมนู Play
Main Flow :
1. ระบบจะแสดงปุ่ ม Back ภำยในเกม เมื่อผูเ้ ล่นทำกำรคลิกจะกลับสู่ หน้ำเมนู
2. ระบบจะแสดงปุ่ ม Mute Volume ภำยในเกม เมื่อผูเ้ ล่นทำกำรคลิก ระบบจะทำกำรปิ ด
เสี ยงภำยในเกม
3. ระบบจะแสดงปุ่ ม Refresh ก็ต่อเมื่อผูเ้ ล่นฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งตำย เมื่อผูใ้ ช้คลิกจะเริ่ มเกม
ใหม่ท้ งั หมด
Post Conditions
แสดงปุ่ มเมนูท้ งั สำมปุ่ ม ภำยในเกม ปุ่ ม Back ,ปุ่ ม Mute Volume
Alternative Flow
-
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3.6.3 Class Diagram

รู ป 3.14 Class Diagram เกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)
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3.6.5 Sequence Diagram

รู ป 3.15 Sequence Diagram : Select Menu เกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)

รู ป 3.16 Sequence Diagram : Character เกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)
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รู ป 3.17 Sequence Diagram : Card Anatomy

รู ป 3.18 Sequence Diagram : Game Rules เกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)

