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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  مقدمه 
، تصمیم گرفتم پیش از ادامه ي کار در  Godotبه خاطر ساختار خاص . را یاد گرفتیم   Godotساخت اولین پروژه ي   يدر قسمت قبل نحوه 

سوال هاي بی  ، یسیون دکُ ماگنه رد صوصخ هب و ، راکآشنا کنم تا در ادامه  ، شما را با مفاهیمی همچون گره ها و صحنه ها  Godotویرایشگر 
، که توسط سازندگان  GDScriptپس از آشنا کردن شما با این مفاهیم ، کمی در مورد زبان اسکریپت نویسی . پاسخی در ذهن شما ایجاد نشود 

Godot  انشآ نابز نیا اب ، اه هژورپ ماجنا زا شیپو به صورت اختصاصی براي این نرم افزار بازي سازي توسعه داده شده ، صحبت می کنم تا 
   . دیوش

  

 Node/ گره 
قهرمان بازي ، دشمنان ، سالح هاي آن ها ، محل وقوع بازي ، : هر بازي از اجزایی تشکیل شده است ، اجزاي بازي می توانند هر چیزي باشند 

هاي مختلف این اجزا با به صورت  Game Engine. رابط کاربري و یا هر چیز دیگري که می توان آنها را به بازي هاي رایانه اي اضافه کرد 
هر ، وم گره استفاده می کند فهها از م Game Engineبر خالف سایر  Godot با این حال.  مختلف تعریف و پیاده سازي می کنند هاي 

می توانند در ساختاري درختی کنار هم قرار   ، جزئی از بازي یک گره است و گره ها به عنوان المان هاي پایه اي بازي
  . را بازي اضافه کردیم  Label گره را از نوع عتیم رجوع کنید ، می بینید که دو اگر به اولین پروژه اي که ساخ .بگیرند 

  :خصوصیات زیر را دارد   ، Godot ردگره 

 یک نام دارد . 

 یک نوع دارد . 

  هاي می توان ویژگی )Property  (را ویرایش کرد آن . 

  می تواند یکCallback  براي پردازشFrame بگیرد . 

  با افزودن اسکریپت به آن ، آن را گسترش داد تا عملکردهاي بیشتري داشته باشد می تواند . 

 ها را به عنوان فرزند بگیرد  می تواند سایر گره . 
 ها اضافه شود  می تواند به عنوان فرزند به سایر گره .  

  
قابلیت چینش گره به . بسازیم  یک گراف از نوع درخت  ، می توانیم اگر گره ها را به همدیگر وصل کنیم . آخرین ویژگی گره خیلی مهم است 

می توان به گره ها اسکریپت اضافه کردن و . پروژه می دهد سازماندهی مدل سازي بازي و  قابلیت بسیار قدرتمندي براي  Godotاین صورت به 
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به همین علت می توان با ترکیب آنها ، توابع پیچیده تر  مختلفی براي آن گره تعریف کرد ،توابع مختلفی و در نتیجه عملکردهاي آن اسکریپت در 
  . و کاراتر را ساخت که عملکردهاي پیچیده تر و کاراتري را انجام می دهند 

طریقه ي وارد کردن این پروژه را ( بندازیم  Platformerي پروژه ي تمرینی  براي اینکه این موضوع روشن شود ، بیاید نگاهی به ساختار صحنه
  . )  دیدیدموزش قسمت اول آدر   Godotبه ویرایشگر 

  
  ، عالوه بر این. . ، گره ي ریشه ي این صحنه است و سایر گره ها ، فرزندان این گره هستند  stageمثال گره  .می بینید که هر گره یک نام دارد 

 یتخرد فارگ راتخاس کی رد ار اه هرگ و به این صورت می توانمی بینید که هر گره می تواند خود گره هایی را به عنوان فرزند داشته باشد 
به کمک ساختار درختی ، می توان موقع کُدنویسی به راحتی به گره . مدل سازي کنیم یناسآ یک بازي را به و داد رارق مه رانک

  .  هاي مختلفی دسترسی پیدا کرد و عملکرد آن ها را کنترل کنیم

  . نیز خود فرزندانی دارد  propsدارد و  propsفرزندي به نام  Stageمی بینید که گره ي   اجنیا رد ،دشاب هتشاد ینادنزرف دناوت یم دوخ هرگ ره  
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 Scene/ صحنه 
 هنحص « موهفم هک مبرخورد کرد » صحنه « از  زیردر بازي سازي می گشتم ، به تعریف  » صحنه « مناسب براي یفیرعت  نتفای به دنبال  هک یماگنه
    :درک یم نایب یسیون ناتساد رد ار »

انی است ، به دیگر بیان ، هر داستان در جایی و در محدوده ي زمانی خاصی اتفاق می صحنه ، محل و ظرف زمانی وقوع عمل داست« 
  روزنامه تحلیل روز » .... افتد و همین موقعیت زمانی و مکانی وقوع حوادث داستان ، صحنه را تشکیل می دهد 

فت می توان گ   ؛ تسانعم نیا هب کیدزن،  معناي صحنه در بازي سازي » زمانی وقوع عمل داستانی است  محل و ظرف «  یصحنه در داستان نویس
  ».صحنه ، محیطی است که اجزاي بازي در آن قرار می گیرند    « ، رایانه ايکه در بازي هاي 

  :حالت ، این بازي از دو صحنه تشکیل شده است  را در نظر بگیرید ، در ساده ترین  Snake/بازي معروف مار 

  منوي استارت بازي  -صحنه ي اول 

  جایی که در آن مار را کنترل می کنیم ( بازي  اجراي حنه يص – صحنه ي دوم.  ( 

  

اگر  قسمت اول این آموزش را خوانده باشید ، می دانید که ابتدا  . باشدند چندین صحنه ي مختلف داشته یک بازي می توا پس ،
 پس ،. بازي را اجرا کردیم » صحنه ي اصلی « و سپس ، با ذخیره  و معرفی آن صحنه به عنوان   عنوان گره به بازي اضافه کردیماجزایی را به 

  . اجراي هر بازي ، به معناي اجراي حداقل  یک صحنه است

. چیده شده اند ) نمودار در ختی ( ، صحنه ها ترکیبی از گره ها هستند که به صورت سلسله مراتبی  Godotدر بنابراین 
  :صحنه ها خصوصیات زیر را دارند 

  هر صحنه همیشه یک گره ریشه دارد . 

  هر صحنه را می توان ذخیره کرد و بعدا آن را از روي دیسک به درون حافظه ي اصلی بارگذاري کرد . 

 در ادامه این موضوع را توضیح می دهیم . ( کرد » نمونه سازي « ا را می توان صحنه ه ( .  

  اجراي بازي به معناي اجراي حداقل یک صحنه است . 

  در یک پروژه می توان چندین و چند صحنه ي مختلف داشت ، ولی همیشه بایدي یکی از آنها را به عنوان صحنه ي پیش فرض انتخاب
 . همه در حافظه ي اصلی دستگاه بارگذاري و اجرا شود کرد تا از اول از 
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بعدي  3بعدي و  2این ویرایشگر ابزارهاي زیادي براي براي ویرایش صحنه هاي . چیزي جزء ویرایشگر صحنه نیست  Godotدر واقع ویرایشگر 
  . هاي ترکیب شده در آنها ،  بنا نهاده شده است  این ویرایشگر بر پایه ي مفهوم ویرایشگر صحنه و گره ، در اصل. و واسط کاربري دارد 

  .ها در هر صحنه ها قرار می گیرند و هر صحنه حداقل یک گره دارد  ، گره Godotدر : نکته 

  ) : Instancing Scnese( نمونه سازي از صحنه ها 
یک ویژگی کامال منحصر به  Godotولی در  . درک هریخذ کسید يور رب ار اه نآ و تشاد هنحص نیدنچ ناوت یم هژورپ کی رد، Godotدر 

  . هاي رایج می شود  Game Engineاز سایر  Godotوجود دارد که به همراه مفهوم گره ها و ساختار درختی آن ها ، باعث تمایز و عالی فرد 

بیانی به . ر زمان بارگذاري و فراخوانی یک صحنه ، آن را به عنوان بخشی از یک صحنه ي دیگر ، نمونه سازي کرد ، می توانیم د Godotدر 
و به عنوان فرزند ، به آن  زیر مجموعه ي یک صحنه ي دیگر قرار بگیردبه عنوان یک گره ، هر صحنه می تواند ، دیگر

  . به شکل زیر دقت کند .   شود افزوده

  
  

را  »صحنه ي ب «  یک نمونه از در ادامه به وسیله ي نمونه سازي ،. داشتیم » ب « و » آ « در شکل باال می بینید که در ابتدا دو صحنه ي جداگانه 
  . در انتها ، صحنه ي آ را داریم که یک گره از آن ، نمونه اي از صحنه ي  ب است   .اضافه کردیم  » صحنه ي آ « به عنوان یک گره به

در این پروژه ، .  صحنه ها را ببینید » نمونه سازي « بندازیم تا یک نمونه ي استفاده ي عملی از  Platformerبیائید یک نگاه دیگر به پروژه ي 
به صحنه ي فعلی اضافه شده ، اگر یک صحنه به عنوان یک » گره « در واقع نمونه اي از یک صحنه ي جداگانه است که به صورت  Playerگره 

  . گره به صحنه ي فعلی اضافه شود ،  آیکون پوشه مانندي کنار این نوع گره ها ، ظاهر می شود 
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  . انتخاب کنیم  Open in Editorکنیم و گزینه ي را  براي دیدن و ویرایش این صحنه می توانیم ، بر روي آن کلیک

  
هم لیستی از گره هاي این صحنه را می  Sceneدر پنل . باز می شود  Godotو با انجام این عمل ، این صحنه به صورت جداگانه در ویرایشگر 

  . بینید 
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( در اینجا سازندگان پروژه تمامی عملکردهاي مربوط به بازیکن . و استفاده از آن هاست » نمونه سازي صحنه ها « نمونه ي عالی از مثال باال یک 
را در یک صحنه ي جداگانه گذاشته اند ، بعد در بازي اصلی با نمونه سازي از این ... ) انیمیشین ، صدا ، فیزیک ، کنترل بازیکن ، دوربین و 

در این حالت می توان با بخش بندي اجزاي . از آن استفاده کردند )  Stage  ي هنحص (افزودن آن به عنوان گره به صحنه ي فعلی  صحنه و
ضه ي مختلف و استفاده از فرایند تقسیم و غلبه ، مدل سازي بازي را راحت کرد و در نتیجه بازي را سریعتر توسعه داد و در عین حال پس از عر

  . نگهداري از بازي را آسان تر کرد  بازي ، پشتیبانی و

   نمونه سازي به صورت قدم به قدم 
به پوشه اي پروژه هاي تمرینی و دمویی که دانلود کردیم بروید و از پروژه  Project Managerبراي یادگیري نمونه سازي صحنه ها ، از درون 

  . شوید   Godotوارد کنید و وارد ویرایشگر  Project Managerاست را باز کرده و به درون  miscرا که درون پوشه ي  instancingي 

  
فقط یک توپ دو بعدي به همراه فیزیک است و  ball.scn. تشکیل شده است  container.scnو  ball.scnاین پروژه از دو صحنه ي   

container.scn  داراي یک شکل برجسته است که توپ را می توان به درون آن پرتاب کرد ، .  

  
 Instance a Scene fileدکمه ي  بر روي عالمت)  container( بروید و با انتخاب گره ریشه  Scene، به پنل  Container.scnدرون 

as a Node   کنید  کلیک + یا همان آیکون .  



7 
 

  
، آن را به عنوان یک گره به  ball.scnبزنید تا با نمونه سازي از صحنه ي  Openبر روي  ball.scnدر پنجره اي که باز می شود ، با انتخاب 

  . اضافه کند  –  containder.scn – صحنه ي فعلی 

  
را بزنید تا بازي اجرا شود ؛ در این  Play،  آن را به میانه ي صحنه بیاورید و دکمه ي   wکلیک بر روي توپ و زدن کلید حاال می توانید با 

  . کنید می را مشاهده  Physic System  (Godot( سامانه ي فیزیک ببینید و هم نحوه ي عملکرد  می  هم نتیجه ي نمونه سازي را حالت 

  



8 
 

، کلیدهاي  ballمی توانیم از یک صحنه چندین نمونه بسازیم ، براي اینکار یا می توانیم به روش قبلی اقدام کنیم و یا خیلی راحت با انتخاب گره 
Ctrl + D  را بزنیم تا از آن همتاسازي کند .  

  

  مدل سازي بازي 
. مزیت اصلی ، نمونه سازي صحنه ها این است که می توان از صحنه ها به عنوان یک روش خوب براي مدل سازي و طراحی بازي استفاده کرد 

، دست به » گره « بازي را توسعه می دهید ، رهیافت توصیه  شده این است که با تجسم المان هاي آشکار در بازي به عنوان  Godotوقتی با 
منظور از المان هاي آشکار ، المان هایی است که هر کسی می تواند آن ها را در نظر بگیرد نه المان هاي تکنیکی که فقط . ( طراحی بازي بزنیم 

  . ) به صورت انتزاعی آنها را در نظر می گیرند برنامه سازان 

این بازي را می توان با . مثال یک بازي اکشن اول  شخص را در نظر بگیرید که در آن قرار است قهرمان شما یک پادگان نظامی را پاکسازي کند 
  .  )حالت بسیار ساده شده (  استفاده از گره ها و با در نظر گرفتن نمونه سازي صحنه ها به این صورت مدلسازي کرد
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وقتی  چنین دیاگرامی را طراحی می کنیم ، آن وقت ساخت . خیلی راحت می توان یک دیاگرام مثل این را براي تقریبا هر بازي طراحی کرد 
براي نشان دادن  – ي ویرایشگر  چه با کُد و چه به وسیله -بازي تبدیل به درست کردن صحنه ها براي هر کدام از این گره ها و استفاده از نمونه ها 

  !مالکیت ، می شود 

ي مثال در دیاگرام باال فرض کردیم که چندین دشمن پیش از رسیدن قهرمان ما به پادگان وجود دارد که همیشه تعداد آن ها ثابت است و تعداد 
دشمن ها ، بازیکن ، پادگان و اسلحه ها هر کدام صحنه هاي جداگانه هستند ، که در ویرایشگر به مرحله ي . دیگر دشمن در پادگان وجود دارد 

  .  در این بین فقط میزان گلوله هاي اسلحه هاي بازیکن و دشمنان توسط کُد نویسی تعیین و نمونه سازي می شود . بازي اضافه می شوند 

. ، صرف طراحی یک معماري و جادادن مولفه هاي بازي درون آن معماري می شود)و نرم افزارها وبسایت ها  ( بیشتر زمان برنامه نویسی بازي ها 
  . د ی بر اساس صحنه ها و گره ها ، می تواند این فرایند را ساده تر و در نتیجه زمان این کار را کوتاه تر کند و کیفیت کار را باالتر ببرطراح

  »  Open Worild/ دنیاي آزاد « مثالی دیگر از طراحی معماري بازي براي یک بازي 

  
چندین پل داشته باشد و در جاي جاي آن دشمن ها یا موجوداتی باشند که بازیکن با آن ها  بوم بازي می تواند چندین شهر ، چندین جاده ،/ زمین 

  . هر شهر هم می تواند چندین خانه و نگهبان داشته باشد و الی آخر . تعامل داشته باشد 

یم و با نمونه سازي آن ها و در صورت نیاز ، بازي ها را می توان بسیار سریع توسعه داد ، زیرا کافی است فقط صحنه هاي بیشتري بساز Godotبا 
  ، ویرایش آن ها ، به دنیاي بازي خود شکل دهیم  

  

  15/3/1395نوشته شده در تاریخ   
 Godot 2.0.2نسخه ي مورد استفاده 

  رضا پویا: نویسنده 
 


