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 طراحي يك بازي اصليبررسي عناصر

:چكيده

براي طراحاني است آشناي با عناصر اساسي كه در يك بازي بايد به آن توجه داشت جهت كلي يك راهنمايي حاصل اين مقاله فقط

و رسيدن به يك بازي فوق العاده ارائه نمي كند.كه مي خواهند بازي خود را بسازند  زيرا معتقدم.اين مقاله فرمولي جهت انجام قدم به قدم

و به دور از نو در.آوري هستند چنين راهنمايي صرفاَ منجر به توليد بازي هاي مي شود كه عموماَ در يك سطح لذا عناصر مختلفي را كه

همچنين سعي شده است كه جهت هرچه بيشتر ملموس شدن.طراحي يك بازي بايد به آنها توجه داشت را به صورت مختصر ارائه كرده ام 

ب هركدام از اين اجزا در يك بازي هركدام به صورت مجزا بررسي گردند درو براي تجسم عيني بخشيدن به هر بخش نحوه ه كار گيري عناصر

.بازي محبوبي همچون پرندگان خشمگين به نمايش در آمده است

 تجسم.1

، كامل باشد يا فقط.استيدرون ماشين، يكي از جنبه هاي جادويي بازي هاي رايانه اي شبيه سازي يك دنيا اين دنيا كوچك باشد يا بزرگ

ا بايد به صورتي باشد كه بازيكن به صورت،ين جنبه را كه واقعيت مجازي نيز مي نامندمحدوده خاصي از آن ايجاد شده باشد تفاوتي نمي كند

، بازي است كه هرچه بيشتر بتواند بازيكن را در دنياي خود غوطه ور كند  و بهترين بازي يك بازي چيزي فراي.واقع در بازي غوطه ور شود

و يا يك يا چند اساليد گرفيكي اس .تنمايش يك فايل ويديويي

را يك محيط نقش داشته باشند معرفي مي كنم در ادامه در يك ليست عناصري را كه مي توانند در شبيه سازي اين اركان مي توانند بازيكن

.به تجسم هر چه بهتر دنياي كه شما خلق كرده ايد كمك كنند 

ر بخواهيمراگ كهاعنصر تجسم در نسخه جنگ ستارگان با الهامي كه از فيلم مخصوصاَ در بازي پرندگان خشمگين بررسي كنيم بايد بدانيم

ركامالَ است جنگ ستارگان گرفته شده در.مي كنيدا حس تم جنگ ستارگان از منوي آغازين بازي گرفته تا بخش در باره ما شما در قالبي

و به به خوبي اين تجسم در شما شكل خواهد گرفت و طراحي. شكل فيلم جنگ ستارگان قرار خواهيد گرفت و تصويري افكت هاي صوتي

. خواهد كرد كاركتر ها هرچه بيشتر اين تجسم را در شما تقويت
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و برخوردهاحرك.1.1 ت

و اين قوانين هستند كه درك ما از گي مي آموزد قوانين مربوط به حركيكي از اولين چيزهاي كه هر كودكي در ابتداي زند و برخورد هاست ت

ش Pong ابتدايي ترين بازي ها همانند.جهان واقعي را تشكيل داده اند و برخورد . كل گرفته اندبر اساس همين بيان حركت

و برخورد ها بسيار جذاب شد هستند در حقيقت در فيلم هاي ويديويي نيز اين حركات هرچه اگر بر همين اساس بسيار دلنشين تر مي

در بيشتر در ،گير با محيط احساس اين ويديو ها تماشاگر خود را ت مي كرد يك) بازيكن(چيا به جايي پيش رفته است كه تماشااين ارتباط

و اين جادويست كه بازي هاي ويديويي بر اساس دس و از همين طريق به صورت مستقيم كاراكتر فيلم را كنترل مي كند ته بازي در اختيار دارد

. آن شكل گرفته است

ها شايد حساسيت حركات را بتوان در بازي هاي تحت شبكه به خوبي حس كرد جايي كه هر تاخير مختصري در شبكه مي تواندو برخورد

ا و برخوردهاي را كه در آن لحظه در بازي رخ داده است منجر به و همين مي تواند در فرايند را ين شود كه يك بازيكن حركت تشخيص ندهد

.بازي مشكل ساز شود

و اصالَ بر همين مبني شكل گرفته است پرندگان خشمگين هم يكي از بازي هاي است كه برخورد ها يكي از اجزاي اصلي بازي هستند

و بصري نيز به زيبايي.بازي را با همين برخورد ها مي شناسد، كه اين بازي را مي شناسدهركسي. برخورد هاي زيباي كه با افكت هاي صوتي

را اند شده در هم آميخته بروم.داشته باشند بر مخاطب تا هرچه بهتر اثر گذاري خود تور فيزيك به خوبي از پس شبيه سازي اين برخورد ها

و تاثير گذاري اشياء بر محيط پيراموني در اثر اين برخورد ها خواهد آمد و شما به رواني هرچه تمام تر شاهد از بين رفتن عناصر در برخورد ها

.خواهيد بود

سو 2.1 و هم  قوانين مشخص

به اين قوانين بايد به قدري ساده.تمامي اشياء موجود در بازي بايد طبق يك قانون خاص با هم در تعامل باشند و قابل فهم باشند كه بازيكن

و قادر به درك آنها باشد هيچ اجباري به اين نيست كه اين قوانين حتماَ بايد از قوانين واقعي موجود.راحتي بتواند از آنها در بازي استفاده كند

خلق شده است اين قوانين شبيه در آن بازي در جهان پيرامون ما پيروي كنند اين قوانين مي توانند قوانين خيالي موجود در دنيايي باشند كه 

بشماست واقعيت است قوانين فيزيك در  و ثابت باشدكه البته اين برداشت نشود كه منظور اين است كه بازي حتماَ بايد داراي.ايد قابل استناد

و ثابت قوانين فيزيك باشد بلكه منظور بيشتر اين است كه قوانيني كه براي دنيا بازي شما وضع مي شود  بايد همانند قوانين فيزيك تكرار پذير
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باشند همان گونه كه اب هميشه در شكل معمول اتش را خاموش مي كند در بازي هم نبايد به صورتي باشد كه گاهاَ اتش را خوامش گاهاَ

و گاهاَ بدون تاثير باشد . شعله ورد

ب  باشد ازيكن از يك محيط با قوانيني خاص به محيطي با قوانين متفاوت يكي از اشتباهاتي كه مي تواند در طراحي بازي رخ دهد انتقال

و بازيكن هنوز هيچ آشنايي با آن ندارد . قوانيني كه فقط نويسنده از آن مطلع است

و هميشه هم به همان شكل عمل مي كند د.در اين بازي ميزان اثر گذاري هر كاركتر مشخص است ر ابتدا در صورت استفاده از هر كاراكتر

و نحوه اثر گذاري كاركتر در يك اساليد به صورت كامل به گيمر تفهيم شود تا بازيكن به تواند در صورت صالح ديدي از سعي مي شود اكشن

و به آن كاراكتر بر اساس وضعيت موجود استفاده كند قوانين حاكم هم بر اساس ميزان گرانشي است كه براي بازي در نظر گرفته شده است

و از آنها براي بازي استفاده كرد قوانيني شبيه سازي شده از فيزيك دنياي واقعي ما كه به راحتي براي خو بي مي توان اين قوانين را درك

. هركسي قابل تصور است

:آزادي عمل 3.1

و به هر شكل كه ميخواهد هدف خود كه.را انجام دهد بازيكن بايد معموالَ قادر باشد كه در هر جهتي كه مي خواهد حركت كند بازي ها

بهتر است.بازيكن مجبور است يك مسير از قبل تعين شده را با سرعت مشخص در يك زمان خاص طي كند آنچنان به واقعيت نزديك نيستند

و گذار در مناطق مختلف را داشته باشد  ا.محيط بازي به صورتي باشد كه بازيكن امكان گشت ز لحاظ اگر حس مي شود كه همچين امكاني

كن مجبور است در يك مسير طبيعي جلوه دهند مثالَ اگر بازي فني وجود ندارد بايد به صورتي عمل شود كه اين محدوديت ها به صورت

مشخص حركت كند با استفاده از كوه يا هر مانع طبيعي ديگر به وي اين باور را دهيم كه در كل تو آزادي به هر طرفي حركت كني در صورتي 

. قع او فقط يك انتخاب داردكه در وا

يكي از اين بازي ها باشد كه با ايجاد يك دنياي ساده فضايي بازيكن به هر سمتي كه مايل است مي تواند ازادانه   Asteroids شايد بازي

. حركت كند



4

ه و قدرت پرتاب است اما همين انتخاب و در اين محيط تنها چيزي كه بازيكن مي تواند كنترل كند زاويه م به صورت آزادانه صورت مي گيرد

و در هنگام پرواز پرنده هم هر كجا كه الزم ديديد قدرت تخر و با هر شتابي مي تونيد پرنده خود را شليك كنيد يب در هرجهتي كه مايل بوديد

.و آن اكشن هاي زيبايي كه براي هر پرنده اختصاصي طراحي شده را مورد استفاده قرار دهيد

ايفعاليت 4.1 و اكشن لحظه  هاي پس زمينه

و ساير اتفاقات صورت.در دنياي واقعي زمان صبر نمي كند كه شما تصميم خاصي را بگيريد در بعضي از سبك هاي بازي اين رخ خواهد داد

ها. گرفته در بازي كامالَ وابسته به واكنش هاي بازيكن است  ك اكشن ه شما بازيكن را وادار به در حال يا در همان زمان هم به اين معني نيست

و زمان مانده از بازي كنيد كه البته در بعضي بازي ها اين نيز خود جزو گيم پلي بازي است هم.مسابقه با ساعت بازي فعاليت هاي پس زمينه

و در بازي تاثير گذار است شامل فعاليت هاي مي باشند كه هنگامي كه بازيكن در حال انجام بازي  .هستند اتفاق مي افتند

و نظاره گره ويراني بنشينيددر اين بازي هرچه كه اتفاق مي افتد جلوي چشمان بازيكن صورت ميگيرد پس از پرتاب پرنده خشمگين خود بايد

و از آن لذت ببريد بازي بعد از برخورد آنچه كه رخ مي دهد پردازش هاي مربوط به فيزيك است كه توسط.هايي باشيد كه به بار خواهيد آورد

و حركت بعدي شما تابع همين اتفاقات است كه بعداَ رخ خواهد داد كه اگر هدف جان سالم به و شما نظاره گر آن خواهيد بود صورت ميگيرد

و تجربي خود را و رياضي و تمام محاسبات فيزيكي انجام در برد بايد دوباره اقدام الزم را جهت انهدام برنامه ريزي كنيد با فراغ بال بنشينيد

.دهيد تا بتوانيد حركت بعدي خود را هوشمندانه به انجام برسانيد
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 فضاي سه بعدي 5.1

و و در حال مشاهده آن هستيم يك فضاي سه بعديست به همين خاطر درك اين فضا براي ما بسيار آسان فضاي كه ما در آن قرار داريم

و منطبق بر واقعيت است  تر حتي در بازي هاي دو بعدي هم پياده سازي كرد كه به هرچه فضاي سه بعدي را مي توان.خوشايند ملموس

با هم حتي با اينكه شما در يك دنياي  snake در بازي هاي اوليه اي چون.شدن بازي منجر مي شود  پيكسلي قرار داشتيد اما هنگام برخورد

ب كديواره ها كامالَ متوجه حتي بازي هاي ديگري همچون.حركت با آن برخورد خواهد كرد مار هنگامه وديد كه اين شبيه يك ديوار است

در بازي هاي امروزي.تتريس هم اين حس بعد را به خوبي به شما انتقال خواهد داد كه به خاطر حجمي كه اشياء دارند روي هم قرار مي گيرند

و  و استفاده از افكت ...نيز هرچند كه بازي ها را دو بعدي مي خوانند اما در بازي هايي مانند ليمبو بازي سازان با استفاده از نماي پشت بازي

و با آن ارتباط برقرار بعد را بازيكن به خوبي احساس مي كند  هاي خاص هنري سعي در سه بعدي نمايش دادن بازي مي نمايند زيرا اين عامل

. مي كند

و پرندگاني كه سوار بر ماشين هاي فضايي در حال گشت در جاي جاي اين بازي شما بعد را احساس خواهيد كرد از همان ابت داي مشاهده منو

تر در محيط بازي متشكل از سه الييه مختلف يكي در جلو چشمان.و گذار هستند تا بقيه منو ها شامل گياهاني است كه به شما نزديك

ها.است هستند به ديد نسبتاَ تاري از آن ارائه شده که اليه دوم در تمام كاركتر چيدمان عناصر تاثير گذار در بازي كه در فضاي ھستند

و بكگراند زيباي سه بعدي كه در همان تصاوير نيز عنصر بعد به خوبي پياده سازي شده و مياني قرار دارند و همراه با جلوه هاي مختلف صوتي

ا .ي در خود غرق خواهد كردتصويري شما را هرچه بهتر در اين دنياي خيالي با پرنده هاي افسانه
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و مداوم 6.1  فضا هاي پيوسته

و لودينگ هاي پيا پي براي انتقال به قسمت هاي هنگامي كه بازيكن در يك دنياي شبيه سازي شده قرار مي گيرد بهتر است از كات ها

كر  RPG اين پيوستگي را مي توان بيشتر در بازي هاي.مختلف دنياي موجود جلوگيري شود  د كه به علت يك سري تكنيك ها امكان مشاهده

و اگر باشد معموالَ به بازي لطمه مي زند و كات كردن زود به زود وجود ندارد به.لودنيگ اما در صورتي كه به علت محدوديت هاي فني ناچار

و برگشت ها به صور و اين كار شديم بهتر است كه محيط به بخش هاي مختلفي تقسيم شوند كه حد اقل اين رفت ت محدود تري انجام شود

. توجيه خاصي هم براي بازيكن داشته باشد

و مي توانين در يك زوم بك كل و بعد از آن كل عناصر موجود در مرحله را مشاهده مي كنيد براي هر مرحله شما يك لودينگ خواهيد داشت

و فضا هاي كه در يك صفحه محيط را مشاهده كنيد البته براي بازي هاي كه اختصاصي براي موبايل طراحي مي شوند وجود اين مراحل كوتاه

و بازيست چون اين كار رغبت بازيكن به بازي در زمان هاي مي توان همه ويژگي هاي آن را مشاهده كرد جزو نقاط مثبت طراحي گيم پلي

و(كوتاه در مكان هاي مختلف ، در حال حركت ، اتوبوس حل10حتماَدشما مجبور باشيرا بيشتر مي كند تا اينكه ...)مترو دقيقه را صرف

و بازگشت به ابتداي مرحله را دارد هرچه هست در اين صفحه وجود دارد كل اهداف المان.مرحله اي بكنيد كه هر لحظه امكان گيم اور شدن

و هيچ نيازي به دنبال كردن پرنده بعد از خروج از صفحه حس نمي شود و پرنده هاي مورد نياز . ها

:نظم.2

شر.هدفي از قبل تعين شده كه بازيكن بايد در نهايت به هدف مورد نظر بازي برسد.گيمر شروع به بازي مي كند هدف نجات بشريت از

با محل قرار گيري دشمن پس از شروع به بازي گيمر شما.تروريست ها باشد يا كشتن خوك هاي كثيف گيمر بايد از عهده آن به خوبي برآيد 

و يا شروع هر مرحله مشقت هايي را متحمل شود اما پس از چند بار تكرار حتي در حالت دشوار بازي، در آشنا مي  شويد شايد در ابتداي بازي

و از طريق اين رفتار ها اقدام به حل مرحله مي كند نهايت گيمر دركي از حركات  به.و محل قرار گيري دشمنان بدست خواهد آورد مرحله

و در نهايت پس از پايان، بازي ديگري خواهد خريد مرحله جلو خواهد و در آينده هم اصالَ احتماالَ حاظر به بازي مجدد در بازي شما.رفت

.نشود چون چيز جديدي در بازي برايش وجود ندارد

ا در:)ي داشته باشيد در پرندگان خشمگين به ندرت پيش خواهد آمد شما يك مرحله را چند بار بازي كنيد مگر اينكه وسواس سه ستاره كه

و بازي دل بازيكناني را كه فقط مي خواهند مراحل  و اين قضيه روي پرنده گان خشمگين خيلي زيبا كار شده مختلف را ببينند نمي شكند

در وجود خوك هاي ثابت كه ناي حركت.سطوح دشواري به زيبايي در نظر گرفته شده است.البته گيمر ها را نيز بي حوصله نمي كند  را ندارند
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در يك مسير :) اما شايد هم جالب مي شد اگر خوك ها در حال حركت بودند يا حداقل تعدادي از آنها.اين بازي شايد اصالَ بحث برنگيز نباشد

كه از اين مي شود به اين فكر افتادن ولي فعالَ شايد در آينده كه طراحان مرحله فكر كردن همه چي دارد تكراري.مشخص حركت مي كردند 

و اين فيزيك خودش يكي از راه هاي برهم زني نظم در بازيست.خبر ها نيست .البته خود عنصر فيزيك به غير تكراري شدن بازي كمك ميكند

اگر ميخواهيم شبيه سازي از جنگ داشته باشيم ايا در جنگ دشمنان هميشه.اين قضيه بيشتر در مورد بازي هاي جنگي اهميت پيدا مي كند

و در تكرار هاي مختلف به يك شيوه عمل مي كنند ؟البته شايد نظريه نظم گاهان با هوش مصنوعي بازي  در يك مسير خاص حركت مي كنند

و هوش مصنوعي بازي بتواند گوشه هاي از اين نظم را به بي نظمي خاصي براي بازيكن تبديل كند كه سبب جذابيت  در هم آميخته شوند

ه . مين بي نظمي هم خود تبديل به نظمي تكرار پذير مي شود كه باز درك رفتار توسط گيمر امكان پذير استبازي شود اما گاهن

د ست ايكه در نظر بگيريم كه حتماَ بازي بايد پر باشد از عناصري كه نظم خاصي ندارند يا اينكه هر بازي به اين گونه نباشد جذابيتش را از

. اما هميشه گوشه چشمي به اين عنصر زيباي بازي داشتن خالي از لطف به نظر نمي رسد.ه صحيح نيست خواهد داد هميش

كه در آن ستاره ها در حال حركت هستند  Cute the rope مي شود بي نظمي هاي ساده اي را ايجاد كرد بطور مثال حل مرحله هاي بازي

چند كه اين حركت خود يك نظم را دنبال مي كند ولي هر چه باشد يك سطح باال تر از جذاب تر از مراحلي است كه ستاره ها ثابت هستند هر

. سكون خالص است

 چالش.3

و خيابان يا هر وقت ديگر بازي مي كنيد بايد حتماَ چالش برانگيز باشد هر.بازي هاي ويدئويي هم همانند همه بازي هايي كه در كوچه در

يا.هاي خود از طريق هماوردي با ساير افراد مي پردازد بازي فرد به سنجش ميزان توانايي  در بازي هاي ويدئويي نيز بازيكن با هوش مصنوعي

و ابزار هاي در اختيار به و محيط بازي در تعامل است تا مجموعه اي از چالش هاي پيش رو را با استفاده از توانايي هاي خود انجام افراد ديگر

و نه آنكه آنقدر سخت كه بازيكن احساس نا اميدي كند معما هايي كه استفاده.رساند مي شود نبايد آنقدر آسان باشد كه بازيكن را خسته كند

را.به شخصه به نظرم يكي از ويژگي هاي اصلي يك طراح مرحله نگه داشتن بازي در همين حد اعتدال است. چينش ترتيب مراحل اين امكان

و سطح توانايي هاي خود را باال ببردميدهد كه يك بازيكن كم كم براي حل مع . ما هاي دشتوار آماده شود

و اين در بازي هاي مختلف براي حل اين مسئله معموالَ سطوح مختلف سختي را قرار ميدهند كه بازيكن به دلخواه يكي را انتخاب مي كند

و انتخاب بر جنبه هاي از لحاظ ميزان دقت هوش مصنوعي در بازي ،ميزان آسيب پذيري و باعث مي شود ... كاركتر اصلي تاثير خواهد گذاشت

. كه بازيكن به راحتي از عهده مراحل مختلف برآيد



8

گاهاَ مشاهده مي شود كه قرار دادن بازي در حالت آسان يك سري آسيب هايي را به بازي وارد مي آورد كه بازي آن جذابيت خاصيي را كه

پ و شيوه اين انتخاب ها بايد كمال دقت را داشتانتظارش را مي رود از دست خواهد داد .س در انتخاب نحوه

سه ستاره براي سه سطح.در سبكي كه معموالَ بيشتر بازي هاي در پلتفرم هاي همراه از آن بهره مي برند سبك امتياز دهي ستاره اي است

و دشوار  ، متوسط و غمش گرفتن ستاره هاي به اين طريق بازيكني كه حوصله بهتري براي باز.مختلف آسان و توانايي بيشتري دارد تمام هم ي

و حل تمام و با كمال.و كمال مراحل بازيست اين گروه كه معموال شامل بازي خور هاي حرفه اي هستند عاشق دشواري هاي پيش رو هستند

ادي هستند كه خيلي هم از بازي پرت نيستند ولي اما دسته بعدي افر.ميل اين دشواري هاي را مي پذيرند تا به مرحله بعد راهنمايي شوند 

و براي گرفتن سه ستاره تالش مي كنند ولي نشد هم به دو ستاره رضايت مي  حوصله آنچناني ندارند پس به سطح متوسط اكتفا مي كنند

و به مرحله بعد مي روند . دهند

و كاري به ستاره ها ندارند سري سوم افرادي هستند كه فقط دوست دارند بازي را ببينند مراحل مختل كه.ف را بازي كنند گاهان بچه هايي

و مرحله ها رو يكي پس از ديگري باز كنند، يا حتي افراد مسن كه  هنوز خيلي بازي باز نيستند يا افرادي كه فقط دوست دارن پيش برن

و خيلي گروه هاي ديگر در اين دسته قرار مي گير .ندحوصله خيلي درگير شدن را ندارند

اينجاست كه شركت هاي بازي سازي براي اين.اما البته انگار دسته اي ديگر هم باب شده است كساني كه اصال حوصله يه ستاره گرفتنم ندارند

 (: پول بده كل مراحل باز است.گروه ها هم چاره اي انديشيده اند 

و رائه مراحلي جهت دست بازي هم شگردي  100ست كه معموالَ شركت ها در ارائه نسخه دمو ارائه مي دهند دسته بندي گروه هايي از مراحل

و اگر خوشتان آمد خريد پك جديد با . مرحله 300مرحله رايگان

و آساني ها به زيبايي در نظر گرفته شده است البته بازي خيلي آسان مي نماياند شكل كلي گيم پلي.در بازي پرندگان خشمگين اين دشواري

ن با.يست بر كسي پوشيده و برخورد پرنده و با اولين پرتاب هركسي با هر فرهنگي در هركجاي دنيا مي داند كه تيروكمان را چگونه مي كشند

و شكل بازي ندانيد مطماناَ خواهيد دانست كه و چيزي از داستان و احتماالَ انهدام يك خوك حتي گر از كره مريخ هم آمده باشيد جعبه ها

و مار آنها خواهيد كرد هرچه هست زير سر همين حل بعضي از مراحل با وجود پرندگاني با ويژگي هاي خاص.خوكاهاست پس شروع به تار

و اين يكي از راه هاي كسب درآمد آنهاست يعني براي كسب امتياز بيشتر مي توانيد با پرداخت هزينه پرندگان خاصي راحت تر ميسر مي شود

س و به راحتي بر . تاره هاي خود بيفزاييدرا به خدمت بگيريد
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جو.4

خيلي از بازي ها فقط با مكانيك خوبي كه داشتند.بيشتر مربوط به مكانيك بازي بوده است همه عناصري كه تا كنون بررسي كرده ايم

يت هاي سخت در گذشته هم وقتي كه گرافيك انچناني نمي شد روي بازي ها به دليل محدود.توانستند از محبوبيت خوبي برخوردار شوند 

و روند بازي بود كه گيمر را به خود جذب مي كرد . افزاري گذاشت اين گيم پلي

و تلفن هاي همراه نيز از اين قاعده مستثنا نيستن و اما در حال حاظر كه پيشرفت هاي بسيار بزرگي در توليد سخت افزار به وجود آماده است د

پ خواهيم بود دليلي ندارد كه از عناصر گرافيكي پيشرفته ردازشي كامپيوتر شخصي كنوني در آينده شاهد وجود تلفن هاي همراهي با قدرت

.در بازي خود استفاده نكنيم

و همه آن منو هايي خواهد بود كه شامل گيم پلي ، افكت هاي صوتي تصويري ، موزيك بك گراند جو در بازي شامل همه عناصر گرافيكي

. بازي نمي باشد

و روند اصلي بازي صدمه خاصي وارد نياورد در مورد ايجاد يك .جو مناسب بايد كمال توجه را داشت كه به گيم پلي بازي

اعمال افكت هاي تصويري خاص ممكن است توسط گرافيكي كه طراحي شده است به بازي اضافه شود كه به صورت كامل در كنترل بازي

و يا كاراكتر و يا اينكه افكت هاي كه توسط انجين بازي سازي هاي كه در بازي وجود دارند سازي است مثل همه آن بك گراند هاي متحرك

و همچنين قدرت رندر بافت و يا پارتيكل ها در بازي هاي دو بعدي يا سه بعدي به بازي اضافه مي شود مانند سايه در بازي هاي سه بعدي

اين گرافيك ها به هر صورت كه اعمال شده باشند بايد در راستاي كلي اما.كه خيلي بيشتر به قابليت هاي انجين بستگي دارد هاي مختلف 

و به بازيكن در انجام بازي كمك كنند  مي.بازي باشند و يا خستگي بازيكن مي شود استفاده از گرافيك هاي نامتعارف كه موجب سر درگمي

و همچنين و جبران نا پذيري به گيم پلي بازي . كل بازي شود توانند باعث ايجاد صدمات زياد

و همچنين ويدئو و يا لودينگ مراحل و همچنين طراحي سكانس هاي انتقال طراحي منو هاي مختلف با استفاده از المان هاي موجود در بازي

.به خوبي مي تواند كه بازيكن را در جو بازي نگهدارد هايي كه در طر طول بازي پخش خواهد شد 

و نا صدا نيز نقش خاصي را در ايجاد اين جو به عهده دار هرچند كه حداقل صدا را مي توان در صورت نارضايتي قطع كرد ولي اين قطع كردن

و قيد باز ي خشنودي از صداي بازي زخم بزرگي بر پيكره بازي شما خواهد زد كه شايد بازيكن را در دقايق اول بازي به كلي از بازي زده كند

. شما را بزند

ب و اين در حال حاضر بيشتر و افكت هاي خارق العاده اي هستند كه بازيكن در طول بازي از شنيدن آنها لذت مي برد ازي ها داراي صدا ها

شنيدن به يك عادت تبديل شده است پس اگر به هر دليلي بازيكن از صداي بازي شما صرف نظر كند يعني به احتمال زياد ديري نمي گذرد 

اين توقع را ايجاد كرده باشيم كه براي بازي نيازه اين موارد بيشتر در بازي هاي صادق است كه در بازيكن البت.كه از بازي هم صرف نظر كند 

و.به صدا وجود دارد  و ... در بازي هاي جنگي ، پازل اين نياز آنچنان ... اين نياز خيلي به چشم خواهد آمد ولي در مورد بازي هاي فكري

.احساس نمي شود

پ و قرار است شما را در جو فيلم جنگ ستارگان قرار دهد در مورد بازي همه چيز از قبل براي.رندگان خشمگين جو بازي از قبل معلوم است

تا.بازيكن اشناست  و آن شمشير هاي نوراني از موسيقي متن بازي گرفته همه اين ها با گرافيك بصري خاصي كه بازي دارد.لباس كاركتر ها

و صفحه.داد تا شما را در جو خود غرق كند دست به دست هم خواهد  كليه المان هاي موجود در بازي از صفحه انتخاب مراحل تا منوي اوليه
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و طراحي شده است و تريلر بازي.معرفي دست اندركاران بر اساس تم فيلم جنگ ستارگان پايه ريزي و ايكون بازي هم از اين قاعده اسم بازي

. مستثنا نيست

 سليمان ربيعي

Arvant.blog.ir 

)Arvant@mailfa.org(

92زمستان
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