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انتخاب ایده
بعد از یک جلسهی طوفان فکری که به طور دردناکی هیجانانگیز است ،لیست بزرگی از ایدهها در مقابلتان دارید .این
جا همان مرحلهای است که بسیاری از طراحان ،خرابکاری میکنند .آن قدر ایدههای زیادی را دوست دارند که نمیدانند
کدام را انتخاب کنند .یا تعداد زیادی ایدهی بدوی دارند که دوباره نمیتوانند از بین آنها انتخاب کنند .در نتیجه مدت
زیادی در مه تاریک تردید شناور هستند ،به این امید که اگر اندکی بیشتر صبر کنند "ایدهی مناسب" ناگهان واضح
میشود.
اما وقتی که یک ایده را انتخاب میکنید و تصمیم میگیرید که به آن واقعیت ببخشید ،اتفاقی جادویی میافتد .همان
طور که اشتاینبک 1در کتاب "موشها و انسانها "2میگوید" :برنامه ،واقعی است" .وقتی که تصمیم درونی میگیرید
که "بله ،من این کار را خواهم کرد" ،عیبهای کار ناگهان مشهود میشوند ،همین طور مزایای آن .این موضوع شبیه
سکه انداختن برای تصمیمگیری است – وقتی که سکه پایین میآید ،ناگهان میدانید که واقعا چه میخواهید .چیزی
درون ما وجود دارد که باعث میشود هنگامی که تصمیم میگیریم کاری را انجام دهیم ،در مورد آن تفکر متفاوتی نسبت
به زمانی که به آن اقدام میکنیم ،داشته باشیم .پس از این تغییر نظر ناگهانی طبیعت انسانی بهرهمند شوید  -تصمیمهای
ناگهانی در مورد طراحیتان بگیرید ،به انجام آن متعهد شوید و بالفاصله به نتایج تصمیمی که گرفتهاید فکر کنید.
اما اگر با روشن فکری که به همراه تعهد میآید ،به این نتیجه برسید که تصمیم اشتباهی گرفتهاید ،چه باید کرد؟ پاسخ
این سوال آسان است :آماده باشید که وقتی فهمیدید تصمیمتان اشتباه است ،آن را تغییر دهید .این کار برای بسیاری افراد
دشوار است – وقتی که تصمیم میگیرند ،رها کردن آن برایشان ناراحتکننده است .نمیتوانید بهای این احساساتی
بودن را بپردازید .ایدهها مانند ظروف چینی مرغوب نیستند ،بلکه شبیه لیوان کاغذی هستند – تولید آنها ارزان است و
هنگامی که یکیشان سوراخ باشد ،باید یک لیوان دیگر برداشت.
برخی افراد از ترکیب تصمیم ناگهانی به همراه تغییر نظر ناگهانی دست پاچه میشوند .اما استفاده کامل از قدرت
تصمیمگیریتان کارامد تر است و طراحی بازی تصمیمگیری است – باید بهترین تصمیمهای ممکن را بگیری ،با بیشترین
سرعت ممکن و این رفتار که اندکی غیر عادی است ،راه انجام این کار است .همیشه بهتر است که سریعتر و بدون تاخیر
به یک ایده متعهد شوید – این طوری خیلی سریعتر به یک تصمیم خوب میرسید تا هنگامی که در سکون زمان خود
را صرف پیدا کردن راه حلهای دیگر کنید .فقط عاشق تصمیمتان نشوید و آماده باشید که در لحظهای که برایتان
مناسب نیست آن را تغییر دهید.

1

Steinbeck
Of Mice and Men

2

خوب ،چطور انتخاب کنیم؟ از یک نظر پاسخ "بهترین حدس آقای سولو "3است .با تحلیل بیشتر ،عوامل زیادی وجود
دارند که در ابتدای بسط دادن و پرورش بذر ایدهی اولیه باید به آنها توجه کنید .خوب است در ذهن داشته باشید که
حتی قبل از انتخاب بذر ،ایدهی شما باید پس از رشد کردن به کجا برسد.
فیلترهای هشتگانه
طراحی تمامشده باید از هشت آزمایش یا فیلتر بگذرد .تنها وقتی که طراحی از تمام آنها بگذرد "به قدر کافی خوب"
است .هر بار که طراحی در یکی از این آزمایشها شکست بخورد ،باید آن را تغییر دهید و دوباره از هر هشت آزمایش ،یا
"فیلتر" آن را عبور دهید ،چون تغییری که طراحی را از یک فیلتر عبور میدهد ،ممکن است در فیلتر دیگری شکست
بخورد .از یک نظر ،فرآیند طراحی به طور عمده متشکل از تعریف مساله ،پیدا کردن ایدهی اولیه و یافتن راهی برای عبور
دادن آن از هر هشت فیلتر است.
فیلترهای هشتگانه عبارتاند از:
فیلتر  :1غریزهی هنری :این شخصیترین فیلتر است .شما به عنوان طراح ،از خود سوال میکنید که آیا بازی به
شما "حس خوبی" میدهد یا خیر ،و اگر میدهد ،در این آزمایش موفق میشود .اگر بازی حس خوبی به شما نمیدهد،
چیزی باید تغییر کند .احساسات غریزی شما مهم هستند .همیشه درست نیستند ،اما بقیهی فیلترها آن را متعادل میکنند.
سوال کلیدی" :آیا این بازی حس خوبی به من میدهد؟"
فیلتر  :2جمعیتشناسی :4به احتمال زیاد بازی شما یک جامعهی هدف دارد .این جامعه ممکن است یک گروه
سنی ،جنسیت یا هر مخاطب متمایز دیگری (برای مثال "هواداران گلف") باشد .باید بررسی کنید که بازیتان برای
جمعیت هدف مناسب است یا خیر .جمعیتشناسی در فصل  8با جزییات بیشتر بررسی میشود.
سوال کلیدی" :آیا مخاطبان مورد هدف این بازی را به قدر کافی دوست خواهند داشت؟"
فیلتر  :3طراحی تجربه :برای استفاده از این فیلتر باید تمام آن چه در مورد ایجاد یک تجربهی خوب بلد هستید را
به کار بگیرید ،از جمله زیباییشناسی ،منحنی جذابیت ،تمهای دارای رزونانس ،تعادل بازی و بسیاری مسایل دیگر.
بسیاری از لنزهای این کتاب در مورد طراحی تجربه هستند – برای گذشتن از این فیلتر ،بازیتان باید در مقابل بررسی
موشکافانهی لنزهای زیادی بایستد.
سوال کلیدی":آیا این بازی به خوبی طراحی شده است؟"
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فیلتر  :4نوآوری :اگر بازی جدیدی را طراحی میکنید ،طبق تعریف باید چیز جدیدی در بازیتان باشد ،چیزی که
بازیکنندهها تا به حال ندیده باشند .این که بازی شما به قدر کافی بدیع است یا خیر ،سوالی کامال مرتبط با تفکر شخصی،
اما بسیار مهم است.
سوال کلیدی":آیا این بازی به قدر کافی نوآورانه است؟"
فیلتر  :5تجارت و بازاریابی :تجارت بازی ،یک تجارت است و طراحانی که میخواهند بازیشان فروش داشته باشد
باید حقایق این تجارت را در نظر بگیرند و آنها را در بازی وارد کنند .این کار سوالهای زیادی را شامل میشود .آیا تم
و داستان برای مصرفکنندگان جذاب خواهند بود؟ آیا توضیح دادن بازی آن قدر آسان است که با نگاه کردن به جعبهی
آن بتوان موضوع بازی را فهمید؟ انتظارات مصرفکنندگان با توجه به سبک بازی چیست؟ ویژگیهای این بازی در
مقایسه با سایر بازیهای موجود در بازار چگونه است؟ آیا هزینهی تولید این بازی آن قدر زیاد خواهد بود که بازی
سوددهی نداشته باشد؟ آیا خردهفروشان تمایل به فروختن این بازی دارند؟ پاسخ این سوالها و بسیاری سوالهای دیگر
روی طراحی شما تاثیر میگذارند .جالب این که ممکن است اثبات شود ایده نوآورانهای که طرح اولیه را به وجود آورده
است ،با این فیلتر به هیچ وجه قابل دفاع نباشد .این موضوع در فصل  29بررسی میشود.
سوال کلیدی":آیا بازی فروش میکند؟"
فیلتر  :6مهندسی :یک ایده تا زمانی که ساخته نشده باشد ،فقط یک ایده است ،و ایدهها با مرزهای چیزهای امکانپذیر
و عملی محدود نمیشوند .برای عبور از این فیلتر باید به این سوال پاسخ دهید" :چگونه بازی را خواهیم ساخت؟" ممکن
است پاسخ این باشد که محدودیتهای فناوری اجازه ساخته شدن ایدهی اصلی را آن طور که تصور شده بود ،نمیدهد.
طراحان پیشگام معموال از محدودیتهایی که مهندسی بر طرحشان تحمیل میکند ،دلسرد میشوند .با این وجود ،فیلتر
مهندسی ممکن است مسیر جدیدی به بازی بدهد ،چون در فرآیند اعمال این فیلتر ممکن است متوجه شوید که مهندسی
ویژگیهایی را برای بازیتان امکانپذیر میکند که در ابتدا به ذهنتان نرسیده است .ایدههایی که در استفاده از این فیلتر
پیدا میشوند میتوانند بسیار با ارزش باشند ،چون میتوانید مطمئن باشید که این ایدهها عملی هستند .مسایل بیشتری
از مهندسی و فناوری در فصل  26بررسی خواهند شد.
سوال کلیدی" :آیا ساختن این بازی از نظر فنی امکانپذیر است؟"
فیلتر  :7اجتماعی/جامعه :گاهی اوقات سرگرمکننده بودن بازی کافی نیست .ممکن است هدف برخی از طرحها
نیازمند یک جز اجتماعی قوی یا تشکیل انجمن پررونق در اطراف بازی باشد .طراحی بازی شما تاثیر زیادی بر این مسایل
دارد .این موضوع در فصلهای  21و  22بررسی میشود.
سوال کلیدی":آیا بازی اهداف اجتماعی و جامعهشناسی ما را برآورده میکند؟"

فیلتر  :8آزمایش بازی :وقتی که بازی تا حدی که قابل بازی کردن باشد ساخته شود ،باید فیلتر آزمایش بازی را
روی آن اعمال کنید ،که مسلما مهمترین فیلتر است .تصور این که انجام یک بازی چه حسی دارد یک مساله و بازی
کردن آن یک مسالهی کامال متفاوت و بازی کردن آن توسط مخاطبان هدف نیز یک مسالهی دیگر است .باید بازیتان
را هر چه سریعتر به مرحلهای برسانید که قابل بازی کردن باشد ،چون وقتی که بازی خود را در عمل میبینید ،تغییرات
مهمی که باید رخ دهند ،واضح میشوند .عالوه بر تغییر دادن بازی ،استفاده از این فیلتر با افزایش دانش شما از مکانیک
بازیتان و روانشناسی مخاطبان هدف ،معموال سایر فیلترها را نیز تغییر میدهد .آزمایش بازی در فصل  25بررسی
میشود.
سوال کلیدی":آیا آزمایش کنندگان بازی به قدر کافی از آن لذت میبرند؟"
گاهی ممکن است در حین طراحی بازی متوجه شوید که یک فیلتر باید تغییر کند – شاید در ابتدا مخاطبان خاصی را
مورد هدف قرار داده باشید (برای مثال مردان  18تا  35سال) ،اما در حین طراحی به طور اتفاقی به چیزی رسیدید که
برای مخاطبان دیگری مناسبتر است (مثل زنان باالی  50سال) .اگر محدودیتهای طرحتان اجازه دهد ،تغییر فیلترها
خوب است .نکتهی مهم این است که با تغییر فیلترها یا طرح ،راهی برای عبور آن از هر هشت فیلتر پیدا کنید.
در ادامهی فرآیند طراحی و ساخت بازی پیوسته از این فیلترها استفاده خواهید کرد .هنگام انتخاب ایدهی اولیه ،منطقی
است ارزیابی کنید که کدام یک از ایدهها بهترین شانس شکلگیری تا جایی که از این مبارزه جان سالم به در ببرد را
دارد .دید فیلترهای هشتگانه راه مفیدی برای ارزیابی بازیتان است ،پس بیایید این فیلترها را در لنز شمارهی  13قرار
دهیم.
لنز سیزدهم :لنز فیلترهای هشتگانه
برای استفاده از این لنز ،باید محدودیتهای بسیاری را که بازیتان باید ارضا کند در نظر بگیرید .تنها زمانی میتوانید
بگویید طراحی به پایان رسیده است که از هر هشت فیلتر بدون نیاز به تغییر عبور کند.
سوالهای زیر را از خود بپرسید:










آیا این بازی حس خوبی به من میدهد؟
آیا مخاطبان مورد هدف این بازی را به قدر کافی دوست خواهند داشت؟
آیا این بازی به خوبی طراحی شده است؟
آیا این بازی به قدر کافی نوآورانه است؟
آیا بازی فروش میکند؟
آیا ساختن این بازی از نظر فنی امکانپذیر است؟
آیا بازی اهداف اجتماعی و جامعهشناسی ما را برآورده میکند؟
آیا آزمایش کنندگان بازی به قدر کافی از آن لذت میبرند؟

در برخی شرایط ممکن است فیلترهای بیشتری موجود باشند؛ برای مثال ،یک بازی آموزشی باید به سوالهایی چون
"آیا این بازی چیزی که باید را یاد میدهد؟" نیز پاسخ دهد .اگر طراحیتان نیاز به فیلترهای بیشتری دارد ،آنها را
از قلم نیاندازید.
قانون حلقه
در نظر گرفتن تمام فصل  6و قسمت اول این فصل به عنوان جزییات " .1به یک ایده فکر کنید ".ترسناک است .از
طرف دیگر ایدهها ریشهی طراحی هستند و تولید آنها آن قدر رمزآلود است که جادویی به نظر میرسند .پس شاید نباید
از این همه صحبت در مورد یک قدم طراحی شگفتزده شویم.
در این مرحله از فرآیند ،به ایدههای زیادی فکر و یکی را انتخاب کردهاید و االن زمان آن است که به مرحلهی دوم برویم:
" .2آن را امتحان کنید ".و بسیاری از طراحان و بازیسازان همین کار را انجام میدهند – به درون بازیشان میپرند و
آن را امتحان میکنند .و اگر بازیتان ساده باشد – مثل بازی ورق ،بازی فکری یا بازی رایانهای خیلی ساده -و زمان
زیادی برای آزمایش و تغییر آن ،بارها و بارها ،دارید ،احتماال باید همین کار را انجام دهید.
اما اگر نتوانید نمونهی اولیهی بازی را در یکی دو ساعت بسازید چه باید کرد؟ اگر چشم انداز بازیتان نیازمند ماهها
طراحی گرافیکی و برنامهنویسی باشد تا تازه قابل امتحان کردن باشد چطور؟ اگر شرایط این طور است (و در بیشتر
بازی های مدرن ویدیویی همین طور هست) ،باید در این نقطه با احتیاط اقدام کنید .فرآیند طراحی بازی و بازیسازی،
لزوما تکرار شونده است ،یا در یک حلقه حرکت میکند .برنامهریزی دقیق دفعاتی که این حلقه باید طی شود تا بازیتان
از هر هشت فیلتر بگذرد و "به قدر کافی خوب" باشد ،غیرممکن است .این همان چیزی است که بازیسازی را پرمخاطره
میکند – در مورد این که آیا بازیتان با بودجه محدود میتواند از تمام هشت فیلتر عبور کند ،قمار میکنید ،در حالی که
واقعا نمیدانید که عبور میکند یا خیر.
استراتژی سادهای که امروزه بسیاری افراد هنوز به کار میبرند ،این است که به امید این که بهترین چیز اتفاق بیافتد،
بازی را سر هم بندی کنند .این استراتژی گاهی کار میکند .اما وقتی جواب ندهد ،در آشفتگی وحشتناکی گیر میافتید.
یا باید بازی را که میدانید به قدر کافی خوب نیست ،ارایه کنید ،یا باید زجر ادامهی بازیسازی را تا زمانی که بازی خوب
بشود ،تحمل کنید .و در بیشتر مواقع ،این زمان و هزینهی اضافی برای سود ده نبودن پروژه کافی است.
در حقیقت ،این مشکل تمام پروژههای نرمافزاری است .پروژههای نرمافزاری آن قدر پیچیده هستند که پیشبینی مدت
زمان ساخته شدن آنها و مدت زمان پیدا کردن باگها ،5که حتما در حین ساختن نرمافزار ظاهر میشوند و درست کردن
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همهی آنها خیلی سخت است .عالوه بر این ،بازیها مسئولیت سربار نیاز به سرگرمکننده بودن را نیز دارند – طراحان
بازی چند فیلتر اضافی دارند که نرمافزارسازان نیاز ندارند نگران آنها باشند.
مشکل اصلی در این جا قانون حلقه است.

قانون حلقه :هر چه دفعات بیشتری بازیتان را آزمایش کنید و آن را بهبود دهید ،بازیتان بهتر خواهد شد.
قانون حلقه ،جزوی از لنزها نیست ،چون منظری به بازی نیست -حقیقت محض هم نیست .قانون حلقه استثنا ندارد .در
طول کار حرفهایتان ،بارها تالش خواهید کرد که با منطق آن را رد کنید و خود را قانع کنید که "این بار طراحی آن قدر
خوب است که نیازی به آزمایش و بهبود نداریم" ،یا "واقعا هیچ انتخابی نداریم – باید فقط امیدوار باشیم که بهترین
اتفاق رخ دهد" ،و هر بار ناچار به تحمل زجر این کار میشوید .مشکل وحشتناک بازیهای رایانهای این است که مقدار
زمان و پول مورد نیاز برای آزمایش و تغییر آنها ،به مراتب بیشتر از بازیهای قدیمی است .این یعنی سازندگان بازیهای
رایانهای چارهای ندارند جز این که حلقهی آزمایش را دفعات کمتری طی کنند ،که کار بسیار خطرناکی است.
اگر واقعا میخواهید طراحی یک بازی را که نیاز به حلقههای "آزمایش و بهبود" طوالنی دارد ،شروع کنید ،باید به این
دو سوال پاسخ دهید:
 سوال اول حلقه :چطور میتوانم از هر حلقه به بهترین شکل استفاده کنم؟
 سوال دوم حلقه :چطور میتوانم با بیشترین سرعت ممکن حلقه را طی کنم؟
در چهل سال گذشته مهندسان نرمافزار به این مشکل فکر کردهاند و به تکنیکهای مفیدی دست یافتهاند.
تاریخچهی مهندسی نرمافزار

خطر – آبشار – نزدیک نشوید
در دههی  1960که نرمافزارسازی نسبتا جدید بود ،فرایند رسمی بسیار کمی وجود داشت .برنامهنویسان حدس میزدند
که کارشان چه قدر طول میکشد و شروع به کدنویسی میکردند .معموال حدس آنها غلط بود و در بسیاری از پروژههای
نرمافزاری ،هزینهها به طور وحشتناکی از بودجهی تعیین شده باال میزد .در دههی  ،1970در تالشی برای نظم دادن
به این فرآیند غیر قابل پیشبینی ،بسیاری از نرمافزارسازان (معموال به دستور مدیران غیر فنی) سعی کردند که "مدل
آبشار" در ساختن نرمافزار را ،که یک فرآیند هفت مرحلهای است ،به کار گیرند .این مدل به طور کلی چیزی شبیه شکل
صفحه بعد بود:

شکل 7.2

نیازهای سیستم
نیازهای نرمافزار
تحلیل
طراحی برنامه
کدنویسی
آزمایش
عملیات

و این مدل بسیار جذاب به نظر میرسد! هفت قدم به ترتیب و هنگامی که یکی تمام میشود ،کاری نمیماند جز رفتن
به مرحلهی بعد – نام "آبشار" این مفهوم را میرساند که نیازی به تکرار نیست ،چون معموال آبشارها سرباال جریان
ندارند.
مدل آبشار یک کیفیت خوب دارد :نرمافزارسازان را تشویق میکند به جای این که بالفاصله به مرحلهی کدنویسی بپرند،
زمان بیشتری برای برنامه ریزی و طراحی صرف کنند .صرف نظر از این کیفیت ،مدل آبشار مزخرف محض است ،چون
قانون حلقه را نقض میکند .مدیران این مدل را بسیار جذاب میدانستند ،اما برنامهنویسان میدانستند که مهمل است -
نرمافزار پیچیدهتر از آن است که یک فرآیند این طور خطی بتواند برای آن کار کند .حتی "وینستون رویس ،"6نویسندهی
مقالهای که اساس این مدل بود ،با مدل آبشار به شکلی که عموما درک میشود ،مخالف است .نکتهی جالب این است
که مقالهی او بر اهمیت تکرار و توانایی بازگشت به مراحل قبلی در صورت نیاز ،تاکید میکند .او هرگز از کلمهی "آبشار"
استفاده نکردهاست! اما چیزی که در دانشگاهها و شرکتهای سراسر دنیا آموزش داده شده است ،این روش خطی است.
به نظر میرسد تمام این ماجرا یک تفکر خوشبینانه بوده است که توسط افرادی که خودشان مجبور نبودند سیستم های
واقعی بسازند ،ترویج داده شده است.
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بَری بیم 7شما را دوست دارد
در سال  1986بری بیم مدل متفاوتی را ارایه کرد که اساس آن به واقعیت نرمافزارسازی نزدیک تر بود .این مدل
معموال به شکل یک نمودار ترسناک ارایه میشود که در آن ساختن نرمافزار از وسط شروع میشود و به صورت مارپیچی
در جهت عقربههای ساعت ،از چهار ربع دایره بارها و بارها عبور میکند (شکل .)7.3
مدل او جزییات پیچیدهای دارد ،اما ما نیازی به بررسی همهی آنها نداریم .سه ایدهی اساسی در این مدل پنهان شده
است :ارزیابی ریسک ،8نمونهسازی و حلقه .به طور خالصه مدل مارپیچ پیشنهاد میکند که کارهای زیر را انجام دهید:
 -1طراحی اولیه را انجام دهید.
 -2بزرگترین ریسکهای طراحی را پیدا کنید.
 -3نمونههایی بسازید که این ریسکها را کاهش دهند.
 -4نمونهها را آزمایش کنید.
 -5طراحی جدیدی با جزییات بیشتر بر اساس آن چه در مراحل قبل متوجه شدهاید ،انجام دهید.
 -6به مرحلهی  2بازگردید.
و به طور کلی این حلقه را تکرار میکنید تا طراحی سیستم به پایان برسد .این مدل ،مدل آبشار را شکست میدهد ،چون
قانون حلقه را رعایت میکند .همچنین پاسخ سواالتی را که مطرح کردیم ،میدهد:
 سوال اول حلقه :چطور میتوانم از هر حلقه به بهترین شکل استفاده کنم؟
پاسخ مدل مارپیچ :ریسکها را ارزیابی کنید و آنها را کاهش دهید.
 سوال دوم حلقه :چطور میتوانم با بیشترین سرعت ممکن حلقه را طی کنم؟
پاسخ مدل مارپیچ :تعداد زیادی نمونهی اولیه سریع بسازید.
برداشتهای زیادی از مدل مارپیچ شده است ،شاید بخواهید آنها را بررسی کنید .این مدلها با این که تفاوتهایی دارند،
اما همه در هستهی خود ارزیابی ریسک و نمونهسازی را دارا می باشند.
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ارزیابی ریسک و نمونهسازی:

مثال :زندانیان

بابلویل9

بیایید تصور کنیم شما و تیمتان تصمیم گرفتهاید که یک بازی ویدیویی در مورد سقوط با چتر نجات به داخل یک شهر
بسازید .تعریف مختصری از طراحی بر اساس عناصر چهارگانه دارید:
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زندانیان بابلویل  -خالصهی طرح
داستان :شما "اسمایلی ،"10یک گربهی چترباز هستید .مردم خوب بابلویل توسط جادوگر شیطانی در خانههایشان
حبس شدهاند .شما باید برای شکست جادوگر از طریق چتربازی مکرر به شهر و سر خردن به داخل دودکشها با شهروندان
مالقات کنید و از آنها سرنخهایی در مورد نحوهی متوقف کردن جادوگر به دست بیاورید.
مکانیک :در حین پرواز با چتر به سمت شهر ،تالش میکنید که حبابهای جادویی که از شهر به باال میآیند را بگیرید
و از انرژی آنها برای شلیک اشعه به سمت کرکسهای شیطانی که سعی میکنند حبابها را بترکانند و چتر شما را پاره
کنند ،استفاده کنید .در همین زمان باید به سمت یکی از چندین ساختمان مورد هدف در شهر حرکت کنید.
زیباییشناسی :ظاهر و حسی کارتون مانند.
فناوری :بازی کنسول سه بعدی با پلتفرمهای متفاوت و با استفاده از موتور عمومی.11
یکی از روشهایی که میتوانید در پیش بگیرید این است که شروع به ساختن بازی کنید .کدنویسی کنید ،مرحلهها را با
جزییات طراحی کنید ،انیمیشن شخصیتها را طراحی کنید و منتظر باشید که همهی اجزا در کنار هم جمع شوند تا ببینید
بازی واقعا چطور خواهد شد .اما این کار میتواند به شدت خطرناک باشد .اگر تصور کنیم این پروژه  18ماه طول
میکشد ،فقط  6ماه زمان الزم است تا چیزی که قابل آزمایش باشد ،در دست داشته باشید .اگر در آن زمان فهمیدید که
ایدهی بازیتان سرگرمکننده نیست چه باید کرد؟ یا بفهمید موتور بازی توانایی انجام کار شما را ندارد؟ در دردسر بزرگی
گیر میافتید .یک سوم زمان پروژه را گذراندهاید در حالی که فقط یک حلقه را طی کردهاید!
به جای این کار ،بهتر است با تیمتان بنشینید و تحلیل ریسک انجام دهید .یعنی لیستی از چیزهایی که پروژه را به خطر
میاندازند تهیه کنید .برای مثال این لیست میتواند مانند زیر باشد:
زندانیان بابلویل – لیست ریسک
ریسک  :1مکانیک جمعآوری حباب و شلیک به کرکسها آن طور که فکر میکنیم سرگرمکننده نباشد.
ریسک :2ممکن است موتور بازی توانایی ترسیم یک شهر کامل به همراه همهی حبابها و کرکسها در آن واحد
نداشته باشد.
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ریسک  :3ایدهی فعلی ما این است که نیاز به سی خانهی متفاوت برای ساختن بازی کامل داریم – ساختن تمام این
فضاهای درونی متفاوت و انیمیشن شخصیتها ممکن است زمان بیشتری از آن چه داریم نیاز داشته باشد.
ریسک  :4مطمئن نیستیم که مردم شخصیتها و داستان ما را دوست داشته باشند.
ریسک  :5احتمال آن وجود دارد که شرکت پخشکننده ،اصرار کند که تم بازی را بر اساس یک فیلم تابستانی جدید
در مورد چتربازی نمایشی بسازیم.
در واقعیت به احتمال زیاد ریسکهای بیشتری از این لیست خواهید داشت ،اما برای مثال این ریسکها را بررسی میکنیم.
خب در مورد این ریسکها چه میکنید؟ میتوانید دعا کنید که این ریسکها اتفاق نیافتند ،یا این که کار عاقالنه را انجام
دهید :کاهش ریسک .ایده این است که ریسکها را در اسرع وقت معموال با ساختن نمونه حذف کنیم یا کاهش دهیم.
بیایید ببینیم هر کدام از این ریسکها چطور کاهش مییابند:
زندانیان بابلویل – کاهش ریسک
ریسک  :1مکانیک جمعآوری حباب و شلیک به کرکسها آن طور که فکر میکنیم سرگرمکننده نباشد.
مکانیک بازی را می توان در بیشتر مواقع به صورت انتزاعی و با فرمی ساده بازی کرد .از یک برنامهنویس بخواهید که
یک نسخهی انتزاعی از مکانیک روند بازی با گرافیک دو بعدی و اشکال هندسی ساده به جای شخصیتهای دارای
انیمیشن بسازد .به احتمال زیاد در طول یک یا دو هفته میتوانید بازی را انجام دهید و بالفاصله سوالهای مربوط به
سرگرمکننده بودن بازی را پاسخ دهید .اگر بازی سرگرمکننده نباشد ،میتوانید به سرعت تغییراتی روی این نمونه انجام
دهید تا بازی سرگرمکننده شود و پس از آن کار روی نسخهی سه بعدی را با جزییات دقیق آغاز کنید .به این صورت در
زمان کمتر حلقههای بیشتری را طی میکنید و از قانون حلقه هوشمندانه بهرهمند میشوید .ممکن است به این روش
اعتراض کنید و فکر کنید ساختن و دور انداختن کد نمونهی دو بعدی که بازیکنندهها هیچ وقت آن را نمیبینند ،بیفایده
است .اما در دراز مدت ،با انجام این کار در زمان صرفهجویی کردهاید ،زیرا از ابتدا کد بازی درست و نه کد بی پایان بازی
غلط را مینویسید.
ریسک :2ممکن است موتور بازی توانایی ترسیم یک شهر کامل به همراه همهی حبابها و کرکسها در آن واحد را
نداشته باشد.
اگر برای پاسخ دادن به این سوال ،منتظر طراحی گرافیک نهایی بنشینید ،ممکن است در وضعیت افتضاحی قرار بگیرید:
اگر موتور بازی نتواند آن را اجرا کند ،باید از طراحان بخواهید که کارشان را دوباره انجام دهند ،طوری که فشار کمتری
روی موتور بازی بگذارد ،یا از برنامهنویسان بخواهید که زمان اضافی صرف پیدا کردن ترفندهایی برای رندر بهینهتر
توسط موتور بازی بکنند (یا به احتمال زیاد هر دو کار را انجام خواهید داد) .برای کاهش این ریسک ،به سرعت یک نمونه

بسازید که کاری جز نشان دادن تعداد حدودی اشیای مشابه روی صفحهی نمایش انجام نمیدهد ،تا ببینید آیا موتور
بازی میتواند از عهدهی آن برآید یا خیر .این نمونه ،روند بازی ندارد؛ فقط برای آزمایش محدودیتهای فنی ساخته شده
است .اگر موتور آن را اجرا کند ،عالی است! اما اگر نکند ،میتوانید همین حاال ،قبل از انجام طراحی گرافیک ،به دنبال
راه حل بگردید .این نمونه نیز دور انداخته میشود.
ریسک  :3ایدهی فعلی ما این است که نیاز به سی خانهی متفاوت برای ساختن بازی کامل داریم – ساختن تمام این
فضاهای درونی متفاوت و انیمیشن شخصیتها ممکن است زمان بیشتری از آن چه داریم نیاز داشته باشد.
اگر تا نصف راه طراحی پیش بروید و بفهمید که منابع کافی برای ساختن کل طراحی گرافیک را ندارید ،محکوم به مرگ
هستید! از یک طراح بخواهید که بالفاصله یک خانه و یک شخصیت دارای انیمیشن طراحی کند تا ببینید چقدر طول
میکشد .و اگر بیش از اندازه طول کشید ،سریع طراحیتان را عوض کنید – شاید بتوانید از خانههای کمتری استفاده
کنید یا برخی از خانهها و شخصیتها را چند بار به کار ببرید.
ریسک  :4مطمئن نیستیم که مردم شخصیتها و داستان ما را دوست داشته باشند.
اگر واقعا در این مورد نگران هستید ،برای فهمیدن پاسخ نمیتوانید صبر کنید تا شخصیتها و داستان در بازی قرار گیرند.
در این جا چه نمونهای باید ساخت؟ یک نمونهی هنری – ممکن است حتی در رایانه هم نباشد – تنها یک تختهی
اعالنات کافی است .از طراحان گرافیکتان بخواهید که چند طرح مفهومی ترسیم کنند ،یا از شخصیتها و فضاها رندر
آزمایشی تولید کنند .چند استوریبورد12بسازید که روند پیشرفت داستان را نشان دهد .سپس این طرحها را به مردم نشان
دهید (مردمی که در جامعهی هدفتان هستند) و واکنش آنها را اندازهگیری کنید .ببینید که چه چیز را دوست دارند و
چه چیز را دوست ندارند و چرا .شاید قیافهی شخصیت اصلی را دوست داشته باشند ،اما از رفتار او نفرت داشته باشند.
شاید شخصیت شرور ،هیجانانگیز ،ولی داستان کسالتبار باشد .میتوانید بسیاری از این مسایل را مستقل از خود بازی
پیدا کنید .هر بار که این کار را انجام دهید و تغییری ایجاد کنید ،یک حلقه را طی کردهاید و یک قدم به ساختن بازی
خوب نزدیکتر میشوید.
ریسک  :5احتمال آن وجود دارد که شرکت پخشکننده ،اصرار کند که تم بازی را بر اساس یک فیلم تابستانی جدید
در مورد چتربازی نمایشی بسازیم.
ممکن است این ریسک احمقانه به نظر برسد ،اما این گونه مسایل همیشه اتفاق میافتند .اگر این اتفاق وسط پروژه
بیافتد ،فاجعه میشود .و نمیتوانید از این مشکلها چشمپوشی کنید – باید هر ریسکی که ممکن است پروژهتان را تهدید
کند ،به طور جدی در نظر بگیرید .آیا در این مورد نمونهسازی کمک میکند؟ به احتمال زیاد نه .برای کاهش این ریسک
میتوانید به مدیریت نزدیک شوید تا هر چه سریعتر تصمیمگیری کنند ،یا میتوانید تصمیم بگیرید که طوری بازی را
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طراحی کنید که به راحتی بتوان تم آن را مطابق با فیلم تغییر داد .ممکن است حتی راهی پیدا کنید که بتوانید دو بازی
متفاوت بسازید  -نکتهی کلیدی این است که ریسک را بالفاصله در نظر بگیرید و همین حاال کاری برای آن انجام دهید
تا مطمئن باشید که بازیتان را به خطر نمیاندازد.
ارزیابی و کاهش ریسک آن قدر دید مفیدی به ما میدهد که تبدیل به لنز چهاردهم میشود.

لنز چهاردهم :لنز کاهش ریسک
برای استفاده از این لنز ،تفکر مثبت را کنار بگذارید و به طور جدی به مشکالت وحشتناکی که ممکن است برای
بازیتان پیش بیاید ،فکر کنید.
سوالهای زیر را از خود بپرسید:
 چه چیزی ممکن است جلوی عالی بودن بازی را بگیرد؟
 چطور میتوانم این اتفاق را متوقف کنم؟
مدیریت ریسک دشوار است .باید با مشکالتی که معموال دوست ندارید ببینید رو در رو شوید و بالفاصله آنها را حل
کنید .اما اگر خود را به انجام آن ملزم کنید ،حلقههای بیشتری را ،مفیدتر ،طی خواهید کرد و در نتیجه بازی بهتری
خواهید داشت .چشمپوشی از مشکالت احتمالی و کار کردن روی قسمتهایی از بازی که از آن اطمینان دارید،
وسوسهانگیز است .باید در مقابل این وسوسه مقاومت کنید و روی قسمتهایی از بازی که در خطر هستند ،تمرکز
کنید.
هشت نکته برای نمونهسازی کارآمد
همه این نکته را میدانند که نمونهسازی سریع برای بازیسازی با کیفیت ضروری است .در این جا نکاتی را که در ساختن
نمونههای عالی و مفید به شما کمک میکنند ،بررسی میکنیم.
نکتهی نمونهسازی  :1سواالت را پاسخ دهید
هر نمونه باید برای پاسخ دادن به یک سوال و گاهی بیش از یک سوال ،ساخته شود .باید بتوانید که سوالها را به طور
واضح بیان کنید .در غیر این صورت ،نمونهی شما به جای این که آزمایشی برای صرفهجویی در زمان باشد ،تبدیل به
کاری بیهوده میشود که وقتتان را تلف میکند .برخی از سوالهایی که نمونهسازی ممکن است به آنها پاسخ دهد در
زیر آمده است:
 فناوری ما ،چند شخصیت دارای انیمیشن را میتواند در یک صحنه پشتیبانی کند؟
 آیا هستهی روند بازی سرگرمکننده است؟ آیا برای مدت طوالنی سرگرمکننده باقی میماند؟

 آیا شخصیتها و فضاها از نظر زیباییشناسی با یکدیگر سازگار هستند؟
 هر مرحله از بازی چه قدر طوالنی باید باشد؟
در مقابل وسوسهی بیش از حد بزرگ کردن نمونه مقاومت و تنها روی پیدا کردن پاسخ سوالهای کلیدی تمرکز کنید.
نکتهی نمونهسازی  :2کیفیت را فراموش کنید
تمام بازیسازان ،از هر گونهای که باشند ،یک وجه مشترک دارند :به ساخته شان افتخار میکنند .در نتیجه طبیعی است
که بسیاری از آنها ساختن یک نمونهی "سریع و کثیف" را بسیار زشت و شنیع میدانند .طراحان گرافیک زمان زیادی
را صرف طرحهای مفهومی اولیه خواهند کرد  -برنامهنویسان زمان زیادی را صرف مهندسی نرمافزار خوب برای یک کد
دورانداختنی خواهند کرد .هنگام کار روی یک نمونه ،تنها چیزی که مهم است ،این است که آیا نمونه پاسخ سوال را
میدهد یا خیر .هر چه سریعتر بتواند این کار را انجام دهد بهتر است – حتی اگر با اشکال کار کند و ناقص باشد .در واقع
صیقلی کردن نمونه ممکن است همه چیز را بدتر کند .احتمال این که آزمایشکنندگان بازی (و همکارانتان) به مشکالت
چیزی که تر و تمیز نباشد ،اشاره کنند بیشتر است تا زمانی که تمیز و صیقلی باشد .از آن جایی که هدف شما پیدا کردن
سریع مشکالت است تا بتوانید در اول کار آنها را برطرف کنید ،نمونهی تر و تمیز و زیبا با پنهان کردن ایرادات واقعی،
هدف شما را شکست میدهد و شما را به رویای دروغی امنیت فرو میبرد.
نمیتوان قانون حلقه را دور زد .هر چه سریعتر بتوانید پاسخ سوالهایتان را پیدا کنید بهتر است ،هر چند که نمونه زشت
باشد.
نکتهی نمونهسازی  :3وابسته نشوید
در "ماه مرد اساطیری ،"13فرد بروکس14جملهی معروفی میگوید "برنامهریزی کنید که دور بیاندازید  -در هر صورت
این کار را خواهید کرد ".منظور او این است که چه دوست داشته باشید چه نه ،اولین نسخهی سیستم ،محصول نهایی
نخواهد بود ،بلکه در واقع نمونهای است که باید قبل از این که بتوانید سیستم "درست" را بسازید ،آن را دور بیاندازید.
اما در واقعیت ممکن است تعداد زیادی نمونه اولیه دور بیاندازید .انجام این کار برای بازیسازان کم تجربه دشوار است -
باعث میشود احساس شکست کنند .باید با این دید نمونهسازی کنید که تمام نمونهها موقتی هستند – تنها چیز مهم،
پاسخ دادن به سواالت است .به هر نمونه به عنوان فرصتی برای یادگیری نگاه کنید – به عنوان تمرین برای ساختن
سیستم "واقعی" .مسلما همه چیز را دور نمیاندازید  -بخشهای کوچکی از این جا و آن جا که واقعا کار میکنند را نگه
میدارید و آنها را برای ساختن چیزی بزرگ ترکیب میکنید .ممکن است این کار دردناک باشد .همان طور که "نیکول
اپس" طراح میگوید "باید یاد بگیرید که چه طور بچههایتان را تکه تکه کنید".
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نکتهی نمونهسازی  :4نمونههایتان را اولویتبندی کنید
وقتی که لیست ریسکها را تهیه میکنید ،ممکن است متوجه شوید که برای کاهش همهی ریسکها باید چندین نمونه
بسازید .کار درست این است که آنها را اولویتبندی کنید تا اول با بزرگترین ریسکها مواجه شوید .همچنین باید
استقالل را در نظر داشته باشید – اگر نتیجهی یک نمونه توانایی بیمعنا کردن سایر نمونهها را داشته باشد ،قطعا نمونهی
"باالدست" باالترین اولویت شما است.
نکتهی نمونهسازی  :5نمونهسازی موازی
یک راه عالی برای طی کردن حلقههای بیشتر این است که در آن واحد بیش از یک حلقه ایجاد کنید .زمانی که مهندسان
سیستم روی نمونههایی برای پاسخ دادن به سوالهای فناوری هستند ،طراحان گرافیک میتوانند روی نمونههای هنری
و اسکریپتنویسان بازی روی نمونههای روند بازی کار کنند .داشتن تعداد زیادی نمونهی کوچک و مستقل میتواند به
شما کمک کند که پاسخ سوالهای بیشتری را در زمان کمتر پیدا کنید.
نکتهی نمونهسازی  :6الزم نیست دیجیتال باشد
هدف شما این است که تا حد ممکن به طور کارآمد و به دفعات زیاد حلقه طی کنید .پس اگر امکان داشته باشد ،چرا
نرمافزار را از سر راه برنداریم؟ اگر باهوش باشید ،میتوانید ایدهی بازی ویدیویی پرتجملتان را با یک بازی فکری ساده
نمونهسازی کنید ،چیزی که به آن نمونهی کاغذی میگوییم .چرا باید این کار را بکنیم؟ چون میتوانید بازی فکری
را سریع بسازید و در اکثر مواقع همان روند بازی را به دست بیاورید .این کار به شما اجازه میدهد مشکلها را زودتر پیدا
کنید – قسمت عمدهای از نمونهسازی برای یافتن مشکلها و پیدا کردن راه حلی برای آنها است ،در نتیجه نمونهسازی
کاغذی میتواند در زمان صرفهجویی کند .برای شروع اگر بازی شما نوبتی باشد ،کارمان ساده میشود .سیستم نبرد نوبتی
در بازی "تون تاون آنالین "15با یک بازی فکری ساده نمونهسازی شد که به ما اجازه میداد با دقت انواع مختلف حمله
و چندضرب را متعادل کنیم و بارها و بارها آن را بازی و قوانین را کم و زیاد کنیم تا بازی به قدر کافی متعادل به نظر
برسد که کدنویسی را شروع کنیم.
حتی بازیهای همزمان 16میتوانند به صورت نمونهی کاغذی بازی شوند .گاهی میتوان این بازیها را تبدیل به بازی
نوبتی کرد و همچنان روند بازی را در دست داشت .در سایر مواقع میتوان بازی را به طور همزمان یا تقریبا همزمان
انجام داد .بهترین راه این است که از افراد دیگر کمک بگیرید .دو مثال را در نظر میگیریم.
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تتریس :نمونهی کاغذی
بیایید تصور کنیم که میخواید یک نمونهی کاغذی از تتریس بسازید .میتوانید قطعههای کوچکی از مقوا ببرید و آنها
را در گوشهای بگذارید .از کسی بخواهید که آنها را به صورت تصادفی بردارد و از باالی یک "تخته" (طرحی که روی
یک کاغذ کشیدهاید) به پایین بلغزاند و شما آنها را بگیرید و با چرخاندن در جای خود قرار دهید .برای کامل کردن یک
خط تنها باید از قوهی تخیلتان استفاده کنید ،یا بازی را متوقف کنید تا بتوانید تکههای مقوا را با یک تیغ ببرید .ممکن
است این کار تجربهی فوقالعادهای از تتریس نباشد اما برای این که بفهمید قطعات باید چه شکلی باشند و با چه سرعتی
پایین بیایند کافی است .و کل این نمونه را میتوانید در  15دقیقه درست کنید.
دووم :17نمونهی کاغذی
آیا ساختن نمونهی کاغذی از یک بازی اکشن اول شخص امکانپذیر است؟ مطمئنا! برای این کار نیاز به افراد مختلفی
دارید که نقش شخصیتهای هوش مصنوعی و همچنین بازیکنندهها را بازی کنند .نقشهی بازی را روی یک صفحهی
ترسیم بزرگ بکشید و از وسایل مختلف برای نشان دادن بازیکنندهها و هیوالهای مختلف استفاده کنید .برای کنترل
کردن هر بازیکننده و هیوال نیاز به یک نفر دارید .سپس میتوانید برای حرکت و شلیک کردن قوانین نوبتی بسازید یا
از یک مترونوم استفاده کنید! پیدا کردن مترونوم نرمافزاری در اینترنت آسان است .مترونوم را طوری تنظیم کنید که هر
 5ثانیه یک بار صدا بدهد و این قانون را ایجاد کنید که با هر صدای مترونوم میتوان در یکی از خانههای نقشه حرکت
کرد .هنگامی که در مسیر دید کسی قرار گیرید میتوانید به او شلیک کنید ،اما فقط یک شلیک به ازای هر صدای
مترونوم .این کار احساس انجام این بازی را با سرعت آهسته میدهد اما میتواند مفید باشد ،چون به شما فرصت میدهد
که در حین بازی کردن به این فکر کنید که چه چیزی خوب و چه چیزی بد است .میتوانید به خوبی تشخیص دهید که
نقشهی بازی چه قدر باشد ،شکل راهروها و اتاقها برای جذابیت بازی چطور باشد ،اسلحهها چه ویژگیهایی باید داشته
باشند و بسیاری مسایل دیگر – و تمام این کارها را میتوانید با سرعت برق و باد انجام دهید!
نکتهی نمونهسازی  :7موتور بازی با "حلقهی سریع" انتخاب کنید
روش قدیمی نرمافزارسازی به نحوی شبیه نان پختن است:
 -1کد بنویسید
 -2کامپایل کنید و ارتباط دهید
 -3بازی را اجرا کنید
 -4به قسمتی از بازی بروید که میخواهید آزمایش کنید
 -5آزمایش کنید
Doom
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 -6به مرحلهی  1بازگردید
اگر نان (نتیجهی آزمایش) را دوست نداشته باشید ،چارهای جز تکرار کل فرآیند را ندارید .این کار زمان خیلی زیادی
میگیرد ،به ویژه برای یک بازی بزرگ .با استفاده از موتوری که سیستم اسکریپت نویسی مناسبی داشته باشد ،میتوانید
در حین اجرای بازی آن را تغییر دهید .با این کار کل فرآیند مانند شکل دادن به گل کوزهگری میشود – به طور پیوسته
آن را تغییر میدهید:
 -1بازی را اجرا کنید
 -2به قسمتی از بازی که میخواهید آزمایش کنید بروید
 -3آزمایش کنید
 -4کد بنویسید
 -5به مرحلهی  3بازگردید
با کدنویسی مجدد بازی در حین اجرای آن ،میتوانید در یک روز حلقههای بیشتری را طی کنید و کیفیت بازیتان نیز به
همین نسبت افزایش خواهد یافت .در گذشته از  Scheme, Smalltalkو  Pythonبرای این کار استفاده کردهام (من
طرفدار بزرگ  Panda3Dهستم  )www.panda3d.com:اما هر زبان دارای قابلیت  late-bindingاز پس این کار بر
میآید .اگر نگران هستید که این زبانها خیلی کند کار میکنند ،به یاد داشته باشید ایرادی ندارد که بازیتان را با بیش
از یک نوع کد بنویسید :چیزهای سطح پایین 18را که نیاز به تغییر زیادی ندارند با زبانهای سریع اما استاتیک (اسمبلی،
C++و غیره) و چیزهای سطح باال 19را با زبانی کندتر اما دینامیک بنویسید .انجام این کار ممکن است نیازمند مقداری
کار فنی باشد ،اما ارزشش را دارد؛ چون از قانون حلقه بهرهمند میشوید.
نکتهی نمونهسازی  :8ابتدا اسباببازی بسازید
در فصل  3تفاوت بین بازی و اسباببازی را مشخص کردیم .بازی کردن با اسباببازیها تنها به خاطر خودشان
سرگمکننده است .در مقابل بازیها هدف دارند و پیرامون حل مساله ،تجربهی غنیتری دارند .اما نباید فراموش کنیم که
بسیاری از بازیها بر اساس اسباببازیها ساخته شدهاند .توپ اسباببازی است ،اما بیسبال بازی .آواتاری که میدود و
باال و پایین میپرد اسباببازی است ،اما "دانکی کانگ "20بازی .قبل از این که بر اساس یک اسباببازی ،بازی بسازید،
باید مطمئن باشید که بازی کردن با آن سرگرم کننده است .ممکن است وقتی که اسباببازیتان را بسازید ،از چیزی که
آن را سرگرمکننده میکند شگفتزده بشوید و ایدهی بازیهای جدیدی برایتان واضح شود.
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"دیوید جونز ،"21طراح بازی ،میگوید هنگام طراحی بازی "لمینگز ،"22تیم او دقیقا از همین روش استفاده کردهاند .آنها
فکر کردند که ساختن یک دنیای کوچک پر از موجودات کوچک که راه میروند و کارهای مختلفی انجام میدهند،
سرگرمکننده است .مطمئن نبودند که بازی چگونه خواهد بود ،اما این دنیا به نظر سرگرمکننده میرسید ،در نتیجه آن را
ساختند .هنگامی که توانستند با "اسباببازی" بازی کنند ،به طور جدی در مورد بازیهایی که میشد بر اساس آن
ساخت ،صحبت کردند .جونز داستان مشابهی را در مورد ساختن ” “Grand Theft Autoتعریف میکند GTA" :به
عنوان  GTAطراحی نشده بود .بلکه به صورت یک محیط طراحی شد .یک شهر زنده که نفس میکشد و بازی با آن
سرگرمکننده است ".وقتی که "محیط" ساخته شد و اعضای تیم آن را به صورت یک اسباببازی سرگرمکننده دیدند،
باید تصمیم میگرفتند که چه بازیای با آن بسازند .آنها به این نتیجه رسیدند که شهر ،شبیه هزارتو است ،در نتیجه
مکانیک بازیهای هزارتو را از چیزی که میدانستند خوب است ،گرفتند .جونز توضیح میدهد GTA" :از Pac-Man

درست شد .نقطهها ،مردم کوچک هستند .منم در ماشین کوچک زرد رنگام هستم .و روحها ،پلیس هستند".
با ساختن اسباببازی و سپس درست کردن بازی ،میتوانید کیفیت بازی را به شدت افزایش دهید ،چون با این کار
بازیتان در دو سطح سرگرمکننده خواهد بود .عالوه بر این ،اگر روند بازی بر اساس قسمتهایی از اسباببازی باشد که
بیش از بقیه سرگرمکننده باشند ،این دو سطح یکدیگر را تا بیشترین حد ممکن تقویت خواهند کرد .طراحان بازی در
بیشتر مواقع فراموش میکنند که منظر اسباببازی را در نظر بگیرند .برای این که آن را به خاطر بسپاریم ،تبدیل به لنز
 15میشود.

لنز پانزدهم :لنز اسباببازی
برای استفاده از این لنز ،در مورد این که آیا بازیتان سرگرمکننده است فکر نکنید ،بلکه به این فکر کنید که آیا بازی
کردن با آن سرگرمکننده است یا خیر.
سوالهای زیر را از خود بپرسید:
 اگر بازی من هدف نداشت ،سرگرمکننده بود؟ اگر نه ،چطور میتوانم آن را تغییر دهم؟
 وقتی که مردم بازی من را میبینند ،آیا حتی قبل از این که بدانند چه باید بکنند ،شروع به تعامل با آن
میکنند؟
دو راه برای استفاده از لنز اسباببازی وجود دارد .اولی این که آن را روی یک بازی موجود به کار ببرید تا ببینید چطور
میتوانید کیفیتهای مشابه اسباببازی بیشتری به آن بیافزایید – یعنی چطور بازی را بیشتر قابل نزدیک شدن و
دستکاری آن را سرگرمکنندهتر کرد .اما راه دوم؛ راه شجاعانهتر ،استفاده از این لنز برای اختراع و ساختن
اسباببازیهای جدید و قبل از داشتن هر ایدهای در مورد بازیهایی که با آن انجام میشود ،است .اگر طبق برنامه
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کار میکنید ،راه دوم خطرناک است – در غیر این صورت ،این کار مانند "عصای مقدس" به شما کمک میکند که
بازیهای فوقالعادهای را پیدا کنید که از هیچ راه دیگری آنها را کشف نخواهید کرد.
بستن حلقه
پس از این که نمونههایتان را ساختید ،تنها کار باقیمانده ،آزمایش آنها و شروع دوبارهی کل فرآیند بر اساس آن چه
از آزمایش فهمیدهاید است .فرآیند غیر رسمی را که پیشتر بررسی کردیم به یاد آورید:
حلقهی غیر رسمی:
 -1به یک ایده فکر کنید.
 -2آن را امتحان کنید.
 -3تا حد ممکن آن را تغییر دهید و امتحان کنید تا به قدر کافی خوب به نظر برسد.
حال این حلقه را تا حدی رسمیتر داریم:
حلقهی رسمی:
 -1مساله را مطرح کنید.
 -2در مورد راه حلهای ممکن طوفان مغزی کنید.
 -3راه حلی را انتخاب کنید.
 -4لیست ریسکهای استفاده از این راه حل را تهیه کنید.
 -5نمونههایی برای کاهش ریسک بسازید.
 -6نمونهها را آزمایش کنید .اگر به قدر کافی خوب هستند ،متوقف شوید.
 -7مسالههای جدیدی را که میخواهید حل کنید تعریف نمایید و به مرحلهی  2بازگردید.
با انجام هر مرحله از نمونهسازی ،متوجه میشوید که مسالهها را با جزییات بیشتری تعریف میکنید .برای مثال ،فرض
کنیم وظیفهی ساختن یک بازی مسابقهای به شما داده شده است – اما باید چیزی جدید و جذاب در این بازی وجود
داشته باشد .در پایین خالصهای از نحوهی کارکرد هر حلقهی فرآیند آمده است.
حلقهی " :1بازی مسابقهای جدید"
 بیان مساله :نوع جدیدی از بازی مسابقهای را بیابید.
 راه حل :مسابقهی زیردریاییها (با اژدر!)

 ریسکها:
 oمطمئن نیستیم که مسیر مسابقهی زیر آب چه شکلی باید باشد
 oممکن است به قدر کافی نوآورانه به نظر نرسد
 oممکن است فناوری نتواند از پس این همه افکت آب برآید
 نمونهها:
 oطراحان گرافیک روی طرحهای مفهومی مسیر مسابقهی زیر آب کار کنند
 oطراحان بازی نمونههایی (با استفاده از نمونهی کاغذی یا هک کردن یک بازی مسابقهی ماشین
موجود) برای افکتهای جدید و نوآورانه میسازند (زیردریاییهایی که میتوانند از آب خارج شوند و
پرواز کنند ،موشکهای ردیاب ،بمب های عمقی ،مسابقه در میدان مین).
 oبرنامهنویسان افکتهای آب ساده را آزمایش میکنند.
 نتایج:
 oمسیرهای مسابقهی زیر آب اگر همراه با "راههای درخشان" باشند ،خوب هستند ،تونلهای زیر آب
باحال هستند! همین طور زیردریاییهای پرندهای که مسیرهایی را طی میکنند که به داخل و بیرون
آب میروند!
 oنمونههای اولیه به نظر سرگرمکننده میرسند ،به شرطی که زیردریاییها سریع و قابل مانور دادن
باشند .ضروری است که آنها را تبدیل به "زیردریایی مسابقهای" کنیم .ترکیب پرواز و شنا به نظر
خیلی نوآورانه میرسد .زیردریاییها باید در هنگام پرواز کردن سریعتر حرکت کنند ،در نتیجه باید
راهی برای محدود کردن مدت زمانی که در آسمان هستند پیدا کنیم .آزمایش بازی کوتاهی که انجام
دادیم روشن میکند که این بازی باید توانایی بازی چند نفرهی تحت شبکه را داشته باشد.
 oبرخی از افکتهای آب سادهتر از بقیه هستند .پاشیدن آب و حبابهای زیر آب خوب به نظر میرسند.
مواج بودن تمام صفحهی نمایش بیش از اندازه به  CPUفشار میآورد و در هر حال حواس بازیکننده
را پرت میکند.
حلقهی  :2بازی "زیردریاییهای مسابقهای"
 بیان مسالهی جدید :بازی "زیردریایی مسابقهای" طراحی کنید که در آن زیردریاییها پرواز میکنند.
 بیان جزییات مشکلها:
 oمطمئن نیستیم که "زیردریایی مسابقهای" چه شکلی است .باید ظاهر زیردریاییها و مسیرهای مسابقه
را تعریف کنیم.
 oباید راهی برای تعادل بازی پیدا کنیم تا زیردرهاییها مدت مناسبی درون و بیرون آب باشند.
 oباید راهی برای پشتیبانی بازی چندنفرهی تحت شبکه پیدا کنیم.

 ریسکها:
 oاگر زیردریاییها "بیش از اندازه کارتونی" باشند ،ممکن است بازیکنندگان مسنتر را زده کنند .اگر
بیش از اندازه واقعی باشند ،برای این نوع روند بازی احمقانه به نظر میرسند.
 oتا زمانی که ندانیم چه مدت بیرون و درون آب هستیم ،طراحی مرحله یا طراحی گرافیک مناظر غیر
ممکن است.
 oتیم تا به حال بازی مسابقهای چند نفرهی تحت شبکه طراحی نکرده است .مطمئن نیستیم که بتوانیم
این کار را انجام دهیم.
 نمونهها:
 oطراحان گرافیک ،طرحهای مختلفی برای زیردریاییها ،در مدلهای مختلف میکشند :کارتون ،واقعی،
فوق واقعی و زیردریاییهای که موجود زنده هستند .اعضای تیم به آنها رای میدهند و همچنین به
طور غیر رسمی از اعضای مخاطبان هدف ،نظرسنجی میکنیم.
 oبرنامهنویسان و طراحان با همدیگر روی نمونهی خامی کار میکنند که به آنها اجازه دهد در مورد
مدت زمانی که باید درون و بیرون آب بود ،آزمایش کنند و مکانیکهای مختلف برای مدیریت آن را
بررسی نمایند.
 oبرنامهنویسان یک فریمورک 23خام برای بازی چندنفرهی تحت شبکه میسازند که بتواند از پس تمام
پیامهایی که این نوع بازی نیاز دارد ،برآید.
 نتایج:
 oهمه طرحهای "زیردریایی دایناسوری" را دوست دارند .توافق محکمی بین اعضای تیم و مخاطبان
احتمالی وجود دارد که "دایناسورهای شناگر" حس و ظاهر مناسبی برای این بازی دارند.
 oپس از آزمایشهای زیاد ،مشخص شد که برای بیشتر مرحلهها  %60زمان باید زیر آب %20 ،در
هوا و  %20نزدیک به سطحه آب باشد که بازیکنندههایی که بتوانند پاورآپهای درست را بگیرند،
میتوانند باالی سطح آب با سرعت بیشتری پرواز کنند.
 oآزمایشهای تحت شبکهی اولیه نشان میدهند که مسابقه برای بازی چند نفره مشکلی ایجاد نمیکند،
اما اگر بتوانیم از مسلسل استفاده نکنیم ،کارمان خیلی سادهتر خواهد بود.
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حلقهی  :3بازی "دایناسورهای پرنده"
 بیان مساله :بازی "دایناسورهای پرنده" را طراحی کنید که در آن دایناسورها بیرون و درون آب مسابقه میدهند.
 بیان جزییات مشکلها:
 oباید بررسی کنیم که آیا میتوانیم زمان مورد نیاز برای انیمیشن دایناسورها را برنامهریزی کنیم یا خیر.
 oباید تعداد مرحلههای "مناسب" برای این بازی را تعیین کنیم.
 oباید تمام پاورآپهایی را که در بازی خواهند بود ،مشخص کنیم.
 oباید همهی انواع اسلحههایی که باید در بازی باشند را تعیین کنیم (و به خاطر محدودیتهای بازی
تحت شبکه ،از مسلسل استفاده نکنیم).
میبینید که با هر حلقه ،بیان مشکلها به آرامی کاملتر و دقیقتر میشود .همیچنین توجه کنید که مشکالت زشت و
ناخوشایند چقدر سریع مشخص شدهاند :اگر اعضای تیم طرحهای مختلف برای شخصیتها را آن قدر زود امتحان
نمیکردند ،چه میشد؟ اگر هنگامی متوجه مشکل مدت زمان مناسب برای در هوا بودن بازیکنندهها میشدند که سه
مرحله از بازی طراحی و مدلسازی شده بود ،چطور؟ اگر پس از کدنویسی سیستم اسلحهی اتوماتیک و طراحی کل
مکانیک روند بازی بر اساس آن ،متوجه میشدند که این کار در کد شبکه مشکل ایجاد میکند ،چه میشد؟ این مشکالت
به خاطر انجام حلقههای زیاد در ابتدای کار ،به سرعت مشخص شدند .مثال باال شبیه دو حلقه و ابتدای حلقهی سوم به
نظر میرسد ،اما به خاطر استفادهی هوشمندانه از حلقههای موازی ،در واقع شش حلقه در این جا طی شده است.
همچنین توجه کنید که چه طور تمام اعضای تیم در تصمیمگیریهای مهم طراحی نقش داشتهاند .امکان ندارد که یک
طراح به تنهایی بتواند این کار را انجام دهد – قسمت عمدهای از اطالعات طرح توسط واحدهای فناوری و زیباییشناسی
ارایه شدهاست.
چه مقدار کافی است؟
ممکن است بپرسید چند حلقه برای کامل شدن بازی الزم است .پاسخ دادن به این سوال بسیار سخت است و این همان
چیزی است که برنامهریزی برای بازیسازی را دشوار میکند .قانون حلقه این نکته را میرساند که همیشه با طی کردن
یک حلقهی بیشتر ،بازیتان اندکی بهتر میشود .پس ،مانند این جملهی مشهور ،کار هیچ وقت تمام نمیشود ،بلکه رها
میشود .نکتهی مهم این است که با استفاده از حلقههای کافی ،قبل از تمام شدن بودجهی پروژه ،بازیای را طراحی
کنید که به آن افتخار کنید.
خب ،وقتی که در آغاز اولین حلقه ایستادهاید ،آیا امکان برآورد دقیق زمانی که یک بازی کامل و با کیفیت باال دارید،
وجود دارد؟ خیر .این کار امکانپذیر نیست .طراحان با تجربه ،پس از مدتی ،بهتر میتوانند حدس بزنند .اما تعداد زیاد
بازیهایی که دیرتر از زمان موعد یا با کیفیت پایینتر از آن چه قرار بود باشد ،ارایه میشوند ،این موضوع را تایید میکند

که هیچ راهی برای دانستن وجود ندارد .چرا این طور است؟ زیرا در ابتدای حلقهی اول ،هنوز نمیدانید که چه چیزی
میخواهید بسازید! اما با هر حلقه ،ایدهی مستحکمتری از این که بازی چطور از آب در میآید ،خواهید داشت و میتوانید
برآوردهای دقیقتری داشته باشید.
"مارک کرنی ،"24طراح بازی ،سیستمی را برای طراحی بازی و بازیسازی تشریح میکند که به آن "روش "25میگوید.
تعجبی ندارد که این سیستم نیز دارای تکرار و کاهش ریسک است .اما "روش" بین چیزهای کرنی به آنها "پیشتولید"
و "تولید" (اصطالحات هالیوودی) میگوید ،تفاوت جالبی قایل میشود .او میگوید که شما تا زمانی که دو مرحلهی قابل
انتشار از بازیتان را به همراه تمام ویژگیهای الزم به پایان نرسانده باشید ،در پیشتولید هستید .به زبان دیگر ،تا وقتی
که دو مرحله از بازی را تمام نکنید ،هنوز در حال پیدا کردن اساس و پایهی طرحتان هستید .هنگامی که به این نقطهی
جادویی برسید ،در "تولید" هستید .این یعنی که به قدر کافی در مورد بازیتان میدانید که بتوانید با امنیت خاطر برنامهی
زمان بندی بقیهی مراحل کار را تهیه کنید .کرنی بیان میکند که معموال تا این مرحله %30 ،بودجهی مورد نیاز مصرف
شده است .پس اگر تا رسیدن به این نقطه  1میلیون دالر هزینه کرده باشید ،احتماال  2.3میلیون دالر دیگر برای تمام
کردن بازی الزم دارید .این قانون خوبی است و در واقع ممکن است دقیقترین راه برای برنامهریزی تاریخ انتشار یک
بازی باشد .مشکل این روش این است تا زمانی که  %30بودجه را مصرف نکنید ،نمیدانید که بازی چه قدر هزینه دارد
یا کی تمام میشود .در واقع این مشکل غیر قابل پیشگیری است – "روش" تنها شما را در اسرع وقت به سمت نقطهای
هدایت میکند که میتوانید به طور واقعبینانه پیشبینی کنید.
اصول تکرار که در این جا توضیح دادیم ،ممکن است مختص طراحی بازی به نظر برسد ،اما این طور نیست .طراحی
تدریجی و تکاملی کلید هر نوع طراحی است.
حال که دیدیم بازی چطور باید طراحی شود ،بیایید بررسی کنیم که آن را برای چه کسی میسازیم.
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