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حرفهای زیادی در مورد طراحان ،بازیکنندهها و تجربهی بازی کردن زدیم .حال زمان آن رسیده که در مورد جزییات
بازی و این که بازی از چه ساخته میشود صحبت کنیم .طراحان بازی باید یاد بگیرند تا با استفاده از اشعهی ایکس
بتوانند فرای ظاهر بازیها را ببینند و به سرعت اسکلت آن را ،که با مکانیک بازی شکل میگیرد ،تشخیص بدهند.
اما این مکانیکهای رمزآلود چه هستند؟
مکانیک بازی ،هستهی حقیقی بازی است؛ تعاملها و روابطی که با حذف کردن زیباییشناسی ،فناوری و داستان ،باقی
میماند.
مانند بسیاری دیگر از مسایل طراحی بازی ،طبقهبندی عمومی برای مکانیک بازی نداریم .یک دلیل برای این موضوع
آن است که مکانیک روند بازی ،حتی در بازیهای ساده ،بسیار پیچیده است و باز کردن آن بسیار دشوار است .تالش
برای ساده کردن مکانیک بازی تا جایی که از نظر ریاضی کامال قابل درک باشد ،منجر به سیستمهای توضیحی
ناقصی میشود" .نظریهی بازی "1در اقتصاد مثالی از این موضوع است .ممکن است فکر کنید چیزی که اسمی مانند
"نظریهی بازی" دارد ،برای طراحان بازی بسیاری مفید است ،اما در واقع ،این نظریه تنها میتواند سیستمهای بسیار
سادهای را در دست بگیرد که به ندرت در طراحی بازیهای واقعی به کار میآیند.
اما دلیل دیگری برای ناقص بودن دستهبندی مکانیک بازی وجود دارد .مکانیکهای بازی ،از یک طرف قوانین واضح و
بسیار عینی هستند .اما از طرفی دیگر شامل چیزی بسیار مرموز میشوند .پیشتر در مورد این که چطور مغز تمام
بازیها را تبدیل مدلهای ذهنی سادهای میکند که به آسانی قابل دست کاری هستند بحث کردیم .قسمتی از
مکانیکهای بازی نیازمند توصیف ساختار این مدلهای ذهنی است .از آن جایی که این مدلها به طور عمده در
زوایای تاریک ذهن ناخودآگاه وجود دارند ،پیدا کردن دستهبندی تحلیلی مناسبی در مورد نحوهی کارکرد آنها ،دشوار
است.
اما این بدان معنی نیست که نباید تالش کنیم .برخی از نویسندگان از زاویهای بسیار آکادمیک به این مساله نزدیک
شدهاند و بیشتر درگیر تحلیلی بودند که از نظر فلسفی مو الی درزش نمیرود! اما برای طراحان زیاد مفید نیست.
نمیتوانیم درگیر این تشریفات بشویم .علم برای علم ،چیز خوبی است ،اما ما به علم برای بازیهای عالی عالقه داریم،
حتی اگر به معنی داشتن دستهبندیای باشد که در بعضی جاها خاکستری است .حال که این را گفتم ،دستهبندی خودم
برای مرتب کردن مکانیکهای بازی را ارایه میکنم .مکانیکها به طور عمده در شش گروه اصلی جای میگیرند و هر
کدام میتواند دید خوبی در مورد طراحی بازیتان به شما بدهد.
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Game Theory

مکانیک  :1فضا
هر بازی در نوعی فضا اتفاق میافتد .این فضا "دایرهی جادویی" روند بازی است .فضا ،مکانهای مختلف موجود در
بازی و نحوهی ارتباط آنها با یکدیگر را تعریف میکند .فضا به عنوان یک مکانیک بازی ،ساختاری ریاضی است .باید
تمام جلوههای بصری و زیباییشناسی را از بازی حذف کنیم و تنها به ساختار انتزاعی فضای بازی نگاه کنیم.
برای توصیف فضای انتزاعی و برهنهی بازی ،قوانین خاصی وجود ندارد .اما به طور کلی ،فضاهای بازی:
 -1ناپیوسته یا پیوسته هستند.
 -2تعدادی بعد دارند.
 -3محیط محدودی دارند که ممکن است متصل یا غیرمتصل باشند.
برای مثال ،بازی ایکس اوو دارای صفحهای ناپیوسته و دوبعدی است .منظور ما از "ناپیوسته" چیست؟ با این که
معموال صفحهی ایکس اوو را به این شکل میکشیم:
تصویر 10.2

اما این فضایی پیوسته نیست ،چون فقط حدود آن برای ما اهمیت دارد و نه فضای داخل هر خانه .این که  Xرا کجا
بگذارید...

تصویر 10.5

تصویر 10.4

تصویر 10.3

اهمیتی ندارد – در تعریف این بازی همه برابر هستند .اما اگر  Xرا این جا بگذارید:
تصویر 10.6

موضوع کامال متفاوت میشود .پس با این که بازیکنندگان میتوانند در موقعیتهای بینهایتی در یک فضای
پیوستهی دوبعدی عالمت بزنند ،تنها نه مکان ناپیوسته وجود دارند که در بازی معنادار هستند .به عبارتی ،ما فقط نه
خانهی صفربعدی داریم که در شبکهای دوبعدی به یکدیگر متصل شدهاند ،مانند زیر:
تصویر 10.7

هر دایره نمایانگر یک نقطه در فضای بدون بعد است و خطوط نشان میدهند که کدام نقاط به یکدیگر متصل هستند.
در ایکس اوو بین نقطهها حرکتی انجام نمیشود ،اما مجاور بودن نقطهها اهمیت زیادی دارد .بدون مجاورت ،صفحهی
بازی فقط شامل نه نقطهی غیرمتصل میشود .با مجاورت ،صفحه تبدیل به فضایی ناپیوسته و دوبعدی میشود که

مرزهای مشخصی دارد – این فضا دارای سه خانه در عرض و سه خانه در طول است .فضای صفحهی شطرنج نیز
مشابه همین بازی است ،با این تفاوت که  8×8است.
بازیهایی که زیباییشناسی تجملی دارند ،میتوانند شما را گول بزنند و تصور کنید که فضای عملکردی آنها پیچیدهتر
از حقیقت است .صفحهی "مونوپولی" را در نظر بگیرید.
در نگاه اول ممکن است بگویید که فضایی دوبعدی و ناپیوسته است ،مانند صفحهی شطرنج و بدون خانهای در وسط
صفحه .اما این بازی را میتوان با فضایی سادهتر و یکبعدی توصیف کرد – یک خط شامل چهل نقطهِ ناپیوسته که در
یک حلقه به خودش متصل میشود .ممکن است که فضاهایی که در گوشهی صفحه قرار دارند ،ویژه به نظر برسند ،اما
این موضوع عمال اهمیتی ندارد ،چون هر خانهی بازی ،یک فضای صفربعدی است .در هر خانه چند مهره میتوانند قرار
گیرند ،اما موقعیت نسبیشان در آن خانه بیمعنا است.
اما همهی فضاهای بازی ،ناپیوسته نیستند .میز بیلیارد مثالی از فضای پیوستهی دوبعدی است .طول و عرض آن ثابت
است و توپها میتوانند آزادانه روی میز حرکت کنند ،از روی دیوارها کمانه کنند یا به داخل سوراخها (که موقعیت
ثابتی دارند) بیافتند .همه با پیوسته بودن این فضا موافق هستند ،اما آیا دوبعدی است؟ از آن جایی که بازیکنندههای
زرنگ گاهی میتوانند کاری کنند که توپها از میز خارج شوند و از روی یکدیگر بپرند ،ممکن است بگویید که این فضا
سهبعدی است ،و با توجه به برخی از اهداف ،بهتر است اینگونه به آن نگاه شود .قوانین خاص و مشخصی برای این
فضاهای انتزاعی عملکردی وجود ندارد .وقتی که بازی طراحی میکنید ،گاهی بهتر است به فضای بازی به صورت
دوبعدی ،و گاهی به صورت سهبعدی نگاه کنید .این موضوع در مورد پیوسته بودن فضا در مقابل ناپیوسته بودن نیز
صادق است .هدف برهنه کردن بازی تا رسیدن به فضای عملکردی این است که بدون این که حواستان با
زیباییشناسی یا دنیای واقعی پرت شود ،راحتتر بتوانید به آن فکر کنید .اگر به تغییر دادن زمین بازی فوتبال با
مرزهای جدید فکر کنید ،احتماال به صورت فضای دوبعدی به آن نگاه خواهید کرد.
تصویر 10.8

جدید

قدیمی

اما اگر بخواهید ارتفاع دروازه ،یا قوانین نحوهی شوت کردن توپ را تغییر دهید ،یا بخواهید به زمین بازی تپه و گودال
اضافه کنید ،بهتر است که آن را به صورت فضایی پیوسته و سهبعدی در نظر بگیرید.
تصویر 10.9

حتی گاهی ممکن است زمین فوتبال را به صورت فضایی ناپیوسته ببینید – مثال آن را به نه نقطهی اصلی بازی و دو
نقطه در چپ و راست به عنوان دروازه ،تقسیم کنید .این مدل فکر کردن ،برای مثال وقتی که انواع بازی را در نواحی
مختلف زمین تحلیل میکنید ،به کارتان میآید .نکتهی مهم این است که بتوانید مدلهای انتزاعی از فضای بازی تهیه
کنید که به شما کمک کنند روابط درونی بازیتای را بهتر درک کنید.
فضاهای تودرتو
تصویر 10.10

بسیاری از فضاهای بازی ،پیچیدهتر از مثالهای هستند که در این جا بررسی کردیم .معموال بازیها دارای "فضاهایی
داخل فضاهای دیگر" هستند .یک مثال خوب برای این موضوع ،بازیهای رایانهای نقشآفرینی تخیلی هستند .بسیاری
از آنها دارای "فضای بیرونی" هستند که پیوسته و دوبعدی است .بازیکنندهای که در این فضا حرکت میکند گاهی
به تمثالهایی که نشاندهندهی شهر ،غار یا قصرهایی هستند ،برخورد میکند .بازیکنندهها میتوانند از طریق دروازهی
این تمثال وارد این فضاهای کامال جدا که زیاد به "فضای بیرونی" متصل نیستند ،بشود .این موضوع از نظر جغرافیایی
زیاد واقعگرایانه نیست – اما با مدل ذهنی ما در مورد فضاها تطابق دارد – هنگامی که داخل ساختمانی هستیم ،به

همان فضای درونی فکر میکنیم و زیاد به رابطهی دقیق آن با فضای بیرون توجه نمیکنیم .به همین دلیل "فضاهای
درون فضاهای دیگر" راه خوبی برای ارایه نمونهای ساده از جهان پیچیده هستند.
بعد صفر
آیا همهی بازیها در فضا رخ میدهند؟ بازیای مثل "بیست سوالی" را در نظر بگیرید که در آن بازیکننده به یک
جسم فکر میکند و بازیکنندهی دیگر با پرسیدن سواالتی که جواب آن "بله" یا "خیر" است ،تالش میکند تا حدس
بزند آن جسم چیست .این بازی دارای صفحه یا حرکت نیست – تنها شامل دو نفر است که حرف میزنند .ممکن است
بگویید که بازی فضا ندارد .از سوی دیگر فکر کردن به بازی در فضایی مانند تصویر  10.11میتواند مفید باشد.
تصویر 10.11

ذهن سوال کننده

فضای مکالمه

ذهن پاسخ دهنده

ذهن شخصی که به سواالت پاسخ میدهد ،حاوی آن جسم مرموز است .ذهن کسی که سوال میپرسد جایی است که
سبک و سنگین کردن پاسخهای قبلی در آن اتفاق میافتد و فضای مکالمهی بین این دو فرد ،راه تبادل اطالعات
است .هر بازی دارای نوعی اطالعات یا "وضعیت" (که در مکانیک  2خواهیم دید) است ،و این اطالعات باید در جایی
موجود باشد .پس حتی اگر یک بازی در یک نقطهی صفر بعدی اتفاق بیافتد ،خوب است که به آن به صورت یک فضا
نگاه کنیم .خواهید دید که تصور بازی به عنوان مدل انتزاعی برای بازیهایی که فضایشان بدیهی به نظر میرسند،
میتواند درکی از بازی به شما بدهد که شگفتزده شوید.
توانایی فکر کردن به فضاهای بازی به صورت مفاهیم عملکردی انتزاعی ،آن قدر مهم است که لنز بیست و یکممان
خواهد بود.

لنز بیست و یکم :لنز فضای عملکردی
برای استفاده از این لنز ،به فضایی که بازی واقعا در آن اتفاق میافتد ،هنگامی که تمام عناصر ظاهری از آن حذف شده
باشد ،فکر کنید.
سوالهای زیر را از خود بپرسید:






آیا فضای بازی ناپیوسته است یا پیوسته؟
چند بعد دارد؟
محدودیتها و مرزهای این فضا چیست؟
آیا زیر-فضا وجود دارد؟ چطور به یکدیگر متصل هستند؟
آیا بیش از یک راه برای مدلسازی انتزاعی فضای این بازی وجود دارد؟

در هنگام فکر کردن به فضاهای بازی ،زیباییشناسی میتواند حواستان را پرت کند .راههای زیادی برای ارایه فضای
بازیتان وجود دارد ،و همه ،مادامی که برایتان کارآمد باشند ،خوب هستند .فکر کردن به فضای بازی با مفاهیم
انتزاعی خالص ،به شما کمک میکند که تصوراتتان از دنیای واقعی را رها کنید و روی تعامالت روند بازی که
میخواهید در بازی ببینید ،تمرکز کنید .مسلما پس از این که فضای انتزاعی را دستکاری کردید و از ساختار آن راضی
باشید ،باید زیباییشناسی را روی آن اعمال کنید .لنز فضای عملکردی در کنار لنز هشتم :طراحی هولوگرافیک به خوبی
کار میکند .اگر بتوانید همزمان فضای عملکردی انتزاعی و فضای زیباییشناسی که بازیکننده تجربه میکند ،و
همچنین نحوهی ارتباط درونی آنها را ببینید ،میتوانید تصمیمهای قابل اعتمادی در مورد شکل دنیای بازیتان
بگیرید.
مکانیک  :2اشیا ،ویژگیها ،وضعیتها
فضایی که هیچ چیزی در آن نباشد ،خب فقط یک فضا است .مطمئنا فضای بازی شما دارای اشیایی است.
شخصیتها ،پراپها ،ژتونها ،صفحههای امتیاز و هر چیزی که در بازی شما قابل دیدن یا دستکاری است ،در این
دسته قرار میگیرند .در واقع برخی مواقع فضا را به صورت شی در نظر میگیرید ،اما معموال فضای بازی به قدر کافی با
اشیا تفاوت دارد .اشیا معموال یک یا چند ویژگی دارند ،که معموال یکی از این ویژگیها ،موقعیت فعلی آن شی در
فضای بازی است.
ویژگیها ،گروههایی از اطالعات در مورد یک شی هستند .برای مثال در بازی رالی ،یک ماشین میتواند دو ویژگی
حداکثر سرعت و سرعت فعلی داشته باشد .هر ویژگی ،وضعیت فعلی دارد .ممکن است وضعیت ویژگی "حداکثر
سرعت" برابر  150مایل در ساعت باشد ،در حالی که وضعیت ویژگی "سرعت فعلی" برابر  75مایل در ساعت باشد.

وضعیت حداکثر سرعت چیزی نیست که زیاد تغییر کند ،مگر این که موتور ماشینتان را به روز کنید .از طرف دیگر،
سرعت فعلی مدام در حین بازی تغییر میکند.
اگر در مکانیکهای بازی ،اشیا اسم باشند ،ویژگیها و وضعیتشان صفت خواهند بود.
ویژگیها میتوانند ثابت (مانند رنگ مهرهی "چکر )"2باشند و در طول بازی هرگز تغییر نکنند ،یا پویا باشند (مهره
ویژگی "حالت حرکت" داشته باشند که دارای سه وضعیت ممکن است" :عادی"" ،شاه" و "اسیر") .به طور عمده ما
به ویژگیهای پویا عالقه داریم.
دو مثال دیگر:
 -1در شطرنج ،شاه ویژگی "حالت حرکت" دارد که سه وضعیت مهم دارد ("حرکت آزادانه"" ،کیش"" ،کیش و
مات").
 -2در بازی مونوپولی ،هر ملک روی صفحه میتواند ویژگی پویای "تعداد خانهها" با شش وضعیت (،4 ،3 ،2 ،1 ،0
هتل) و ویژگی "گرو" با دو وضعیت (بلی ،خیر) داشته باشد.
آیا اطالع دادن هر تغییر وضعیت به بازیکننده الزامی است؟ لزوما نه .بهتر است بعضی از تغییر وضعیتها مخفی بمانند.
اما الزم است که سایر آنها به اطالع بازیکننده برسند .یک قانون خوب این است که اگر دو شی رفتار مشابه داشته
باشند ،ظاهرشان نیز باید مشابه باشد .اگر رفتارشان متفاوت باشد ،ظاهرشان نیز باید متفاوت باشد.
اشیای بازیهای ویدیویی ،به ویژه آنها که شخصیتهای هوشمند را شبیهسازی میکنند ،آن قدر ویژگی و
وضعیتهای گوناگونی دارند که به سادگی طراح را سردرگم میکنند .در بیشتر مواقع خوب است نموداری برای
وضعیتهای هر ویژگی رسم کنید تا مطمئن شوید ارتباط وضعیتها را درک میکنید و میدانید چه چیزی باعث تغییر
وضعیت میشوند .از نظر برنامهنویسی بازی ،اعمال کردن وضعیت یک ویژگی به عنوان "ماشین وضعیت" میتواند در
تمیز و مرتب نگه داشتن این روابط پیچیده و دیباگ کردن آسان ،مفید باشد .تصویر  10.12یک نمودار وضعیت نمونه
برای ویژگی "حرکت" در روحهای بازی پکمن است.
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دایرهای که در آن "در قفس" نوشته شده است ،وضعیت اولیهی روحها است (معموال دایرهی دو تایی نشاندهندهی
وضعیت شروع است) .پیکانها نشاندهندهی تغییر وضعیتهای ممکن هستند ،به همراه اتفاقی که تغییر وضعیت را
ایجاد میکند .چنین نمودارهایی در طراحی رفتارهای پیچیده در بازی بسیار مفید هستند .شما را وادار میکنند که در
مورد تمام اتفاقاتی که ممکن است برای یک شی بیافتند و چیزی که باعث آن اتفاق میشود ،فکر کنید .با اعمال کردن
این تغییر وضعیتها به کد رایانه ،به طور خودکار جلوی تغییر وضعیت غیرمجاز را میگیرید (مانند "در قفس" >
"آبی") ،که به کاهش باگهای سردرگم کننده ،کمک میکند .این نمودارها میتوانند بسیار پیچیده شوند و گاهی
اوقات تودرتو باشند .برای مثال ،الگوریتم واقعی پکمن ،در حقیقت دارای زیر-وضعیتهای زیادی برای "تعقیب
پکمن" است ،مانند "پیدا کردن پکمن"" ،در مسیر پکمن"" ،حرکت از درون تونل" و غیره.
تصمیمگیری در مورد این که هر شی دارای چه ویژگی و وضعیتی است ،بر عهدهی شماست .گاهی روشهای مختلفی
برای ارایه یک چیز وجود دارد .در بازی پوکر ،میتوانید دست هر بازیکننده را به صورت قسمتی از فضای بازی ببینید
که پنج شی ورق دارد ،یا میتوانید تصمیم بگیرید که به ورقها به عنوان اشیای متفاوت نگاه نکنید و در عوض دست
بازیکننده را یک شی بدانید که پنج ویژگی ورق دارد .و مانند هر چیز دیگر در طراحی بازی ،روش "صحیح" فکر
کردن به یک موضوع ،همان راهی است که در لحظه کارآمدتر به نظر میرسد.

رازها
یک تصمیم مهم در مورد ویژگیهای بازی و وضعیت آنها ،این است که چه کسی از کدام یک اطالع دارد .در بسیاری
از بازیهای تختهای تمام اطالعات ،عمومی هستند ،یعنی همه از آن آگاه هستند .در بازی شطرنج ،هر دو بازیکننده
میتوانند تمام مهرههای رو صفحه و مهرههایی که زده شدهاند را ببینند – رازی غیر از آن چه هر بازیکننده فکر
میکند ،وجود ندارد .در بازیهای با ورق ،وضعیت مخفی قسمت بزرگی از بازی است .میدانید که خودتان چه
کارتهایی دارید ،اما این که حریفتان چه کارتهای در دست دارد ،رازی است که باید آن را کشف کنید .برای مثال
بازی پوکر به طور عمده تالش برای حدس زدن کارتهای حریف و حفظ کردن اطالعات کارتهای خود است .با تغییر
اطالعات شخصی و عمومی ،بازیها به شدت متفاوت میشوند .در "درا پوکر "3استاندارد ،تمامی وضعیتها شخصی
هستند  -بازیکنندهها تنها با توجه به مقدار شرطبندی میتوانند دست شما را حدس بزنند .در "استاد پوکر ،"4برخی از
کارت ها شخصی و برخی عمومی هستند .این موضوع به حریفان اطالعات بیشتری در مورد وضعیت یکدیگر میدهد و
حس بازی متفاوت میشود .بازیهای تختهای مانند "کشتی جنگی "5و "استراتگو "6همه در مورد حدس زدن وضعیت
ویژگیهای مخفی حریف هستند.
در بازیهای ویدیویی با چیز جدیدی روبهرو هستیم :وضعیتی که فقط خود بازی از آن اطالع دارد .در این جا این سوال
مطرح میشود که آیا از نظر مکانیک بازی ،حریفان مجازی بازیکننده محسوب میشوند یا جزیی از بازی .این موضوع
در یک داستان به خوبی ترسیم شده است :در سال  ،1980پدربزرگم یک کنسول بازی "اینتلیویژن "7خریداری کرد ،که
با کارتریج بازی "پوکر و بیست و یک السوگاس "8همراه بود .او با آن بازی بسیار سرگرم میشد ،اما مادربزرگم از
بازی کردن با آن امتناع میکرد .او اصرار داشت که "این بازی تقلب میکند" .به او میگفتم که این حرف احمقانه
است – این فقط یک رایانه است – چطور میتواند تقلب کند؟ او دلیلاش را توضیح میداد" :از تمام کارتهای من و
کارتهای دستهی ورقها اطالع دارد! چطور ممکن است تقلب نکند؟" و من باید تایید میکردم که توضیح من در مورد
این که رایانه در حین تصمیمگیری در مورد بازی کردن "به کارتها نگاه نمیکند" ،نظریهی ضعیفی بود .اما این نکته
در بازی مشخص میشد که در واقع سه نهاد در بازی وجود دارند که وضعیت ویژگیهای مختلف را میدانند :پدربزرگم
که از وضعیت دست خودش آگاه بود ،الگوریتم حریف مجازی که از دست خود اطالع داشت و در آخر ،الگوریتم اصلی
بازی ،که از دست هر دو بازیکننده ،برگهای دستهی کارتها و هر چیز دیگری در بازی ،مطلع بود.
پس به نظر میرسد که از دید ویژگیهایع عمومی/شخصی ،منطقی است که حریفان مجازی را به عنوان نهادهای
جداگانهای در مقابل بازیکنندگان در نظر بگیریم .اما خود بازی نیز یک نهاد دیگر است که چون بازی نمیکند ،حالت
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ویژهای دارد ،هر چند تصمیمهایی میگیرد که بازی را فعال میکنند" .سلیا پیرس "9به نوع دیگری از اطالعات اشاره
می کند که از تمام نهادهایی که تا این جا نام بردیم مخفی است :اطالعات تولید شده به صورت تصادفی ،مانند تاس
انداختن .بسته به دیدگاه شما در مورد تقدیر ،ممکن است بگویید که این اطالعات تا زمانی که تولید نشده باشند ،وجود
ندارند ،در نتیجه شخصی دانستن آنها کمی احمقانه است .اما این موضوع به خوبی در نمودار "ون "10که به آن
"سلسله مراتب دانندهها" میگویم ،جای میگیرد که به ما کمک میکند رابطهی بین وضعیتهای عمومی و شخصی
را تصور کنیم:
هر دایره در تصویر  10.13یک "داننده" را نشان میدهد" .دانندهها" خدا ،بازی و بازیکنندههای شمارهی  2 ،1و 3
هستند .هر نقطه نشاندهندهی اطالعاتی در بازی هستند – وضعیت یک ویژگی.
 Aاطالعات کامال عمومی است ،مانند اطالعات محل قرار گرفتن مهرهها روی صفحهی یک بازی ،یا یک کارت که رو
شده است .تمام بازیکنندهها از آن آگاه هستند.
تصویر 10.13

خدا
بازی کننده 2
بازی کننده 1
بازی
بازی کننده 3

 B وضعیتی است که بین بازیکنندههای  2و  3به اشتراک گذاشته شده است ،اما از بازیکنندهی  1مخفی
نگه داشته شده است .شاید بازیکنندههای  2و  3شانس دیدن یک کارت رو نشده را داشتهاند ،اما
بازیکنندهی  1این شانس را نداشته است .یا شاید بازیکنندههای  2و  3حریفان مجازی بازیکنندهی 1
هستند و الگوریتمشان آنها را وادار به اشتراک اطالعات میکند تا بتوانند بر ضد بازیکنندهی  1عمل کنند.
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 C اطالعات شخصی یک بازیکننده ،در این جا بازیکنندهی  ،2است .برای مثال کارتهایی که در ابتدای
بازی پخش شدهاند.
 D اطالعاتی است که بازی دارد ،اما بازیکنندهها از آن آگاه نیستند .بازیهای تختهای مکانیکی وجود دارند
که چنین وضعیتی در ساختار فیزیکی آن ها وجود دارد ،اما برای بازیکنندهها ناشناخته است .بازی "زنده
بمان ،"11که در آن کشوهای پالستیکی وجود داشت که با حرکت کردن آنها سوراخهایی روی صفحه نمایان
میشوند ،یک مثال کالسیک است .یک مثال جالب دیگر" ،توشه "12است ،که در آن آهنرباهایی با قطبیت
نامشخص زیر هر خانهی بازی نصب شده است .این وضعیتها برای بازی مشخص هستند ،اما نه برای
بازیکنندهها .مثال دیگر ،بازیهای نقشآفرینی رومیزی است که دارای یک "ارباب سیاهچال "13یا "ارباب
بازی "14است ،که جزو بازیکنندهها نیست و اطالعات شخصی زیادی در مورد وضعیت بازی دارد ،چون یک
مکانیزم عملکردی بازی است .بسیاری از بازیهای رایانهای مقدار زیادی وضعیت درونی دارند که برای
بازیکننده مشخص نیستند.
 E اطالعات تولید شده به صورت تصادفی است که تنها خدا ،تقدیر و غیره ،از آن اطالع دارند.
بازیهایی که بازیکننده را وادار به دانستن وضعیتهای بسیار زیادی میکنند (تعداد زیادی مهرهی بازی ،آمار بیش از
اندازه در مورد هر شخصیت) تا بتواند بازی کند ،میتوانند او را سردرگم یا خسته کنند .در فصل  11در مورد تکنیکهای
بهینه کردن میزان وضعیتهایی که بازیکنندهها باید با آن سر و کار داشته باشند ،بحث خواهیم کرد.
فکر کردن به بازیتان به عنوان مجموعهای از اشیا و ویژگیها با وضعیت متغیر ،بسیار مفید است و به عنوان لنز بیست
و دوم عمل میکند.

لنز بیست و دوم :لنز وضعیت پویا
برای استفاده از این لنز ،به تغییر اطالعات در حین بازی و کسانی که از آن آگاه هستند فکر کنید .سوالهای زیر را از
خود بپرسید:







اشیای بازی من چه هستند؟
ویژگیهای این اشیا چیست؟
وضعیتهای ممکن برای هر ویژگی چیست؟ چه چیزی باعث تغییر وضعیت هر ویژگی میشود؟
چه وضعیتی تنها برای بازی شناخته شده است؟
چه وضعیتی برای همهی بازیکنندهها شناخته شده است؟
چه وضعیتی برای برخی یا تنها یکی از بازیکنندگان شناخته شده است؟
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 آیا تغییر این که چه کسی از کدام وضعیت آگاه است ،باعث بهبود بازی میشود؟
بازی کردن ،تصمیمگیری است .تصمیمها بر اساس اطالعات گرفته میشوند .هستهی مکانیکهای بازی شما،
تصمیمگیری در مورد ویژگیهای مختلف ،وضعیت آنها و این که چه کسی از آنها اطالع دارد است .تغییرات کوچک
در مورد این که چه کسی چه اطالعاتی دارد ،میتواند بازی را به شدت تغییر دهد ،گاهی اوقات در راستای بهتر شدن ،و
گاهی در راستای بدتر شدن .این که چه کسی از کدام ویژگیها اطالع دارد ،میتواند در طی بازی تغییر کند – یک راه
خوب برای ایجاد درام در بازی این است که جز مهمی از اطالعات شخصی ،ناگهان عمومی شود.
مکانیک  :3اکشن
مکانیک مهم بعدی ،اکشن است .اکشنها" ،فعلهای" مکانیک بازی هستند .دو دید در مورد اکشنها وجود دارد ،یا
به عبارت دیگر ،به دو شکل میتوان به سوال "بازیکننده چه کاری میتواند انجام دهد؟" پاسخ داد.
نوع اول اکشنها ،اکشنهای عملکردی می باشند که در واقع اکشنهای پایهای هستند که بازیکننده میتواند
انجام دهد .برای مثال در بازی چکرز بازیکننده تنها میتواند این سه اکشن اصلی را انجام دهد:
 -1یک مهره را به جلو حرکت دهد.
 -2از روی مهرهی حریف بپرد.
 -3مهره را به عقب حرکت دهد (فقط شاه).
نوع دوم اکشنها ،اکنشهای منتج هستند .این اکشنها تنها در تصویر کلی بازی مفهوم دارند – به نحوهی
استفادهی بازیکننده از اکشنها عملکردی در راستای اهداف بازی مربوط هستند .به طور معمول لیست اکشنهای
منتج از لیست اکشنهای عملکردی طوالنیتر است .به لیست اکشنهای منتج بازی چکرز توجه کنید:
 محافظت از یک مهره در مقابل حرکت مهرهی دیگر به پشت آن و اسیر کردن مهره
 واداشتن حریف به انجام پرشی ناخواسته
 فدا کردن یک مهره برای گول زدن رقیب
 ساخت "پل" برای حفاظت از مهرهها
 رساندن یک مهره به "ردیف شاه" و تبدیل آن به شاه
 و بسیاری دیگر...

اکشنهای منتج معموال شامل تعاملهای جزیی درون بازی میشود و حرکتهای بسیار استراتژیکی هستند .این
اکشنها جزیی از قوانین بازی نیستند ،بلکه اکشنها و استراتژیهایی هستند که به طور طبیعی در حین انجام بازی،
برآورده میشوند .بسیاری از طراحان بازی موافق هستند که اکشنهای برآیندی جذاب ،نکتهای کلیدی در بازیهای
خوب هستند .به همین ترتیب ،نسبت اکشنهای منتج معنادار به اکشنهای عملکردی مقیاس خوبی برای مقدار
رفتارهای برآیندی در بازیتان هستند .یک بازی که تعداد کمی اکشن بر پایهی عملکرد ولی تعداد زیادی اکشن بر
پایهی تاثیر ،در اختیار بازیکننده قرار میدهد ،حقیقتا بازی برازندهای است .باید دقت داشت که این موضوع وابسته به
طرز فکر افراد است ،چون تعداد اکشنهای منتج "معنادار" به نظر شخص بستگی دارد.
تالش برای ساختن "روند بازی برآیندی" ،به معنای اکشنهای منتج جذاب ،به باغبانی توصیف شده است ،زیرا آن
چیزی که برآورده میشود ،خود دارای حیات است ،و در همین حین بسیار شکننده است و به سادگی نابود میشود.
زمانی که اکشنهای بر پایهی تاثیر در بازیتان نمایان میشوند ،باید بتوانید آنها را تشخیص دهید و برای نگهداری از
آن ها هر کاری بکنید تا شانس بارور شدن را داشته باشند .اما چه چیز باعث ایجاد این چیزها میشود؟ فقط شانس
نیست  -میتوانید با انجام کارهایی شانس ظاهر شدن اکشنهای وابسته به تاثیر جذاب را افزایش دهید .در این جا پنج
نکته برای آماده کردن خاک بازیتان و کاشتن بذر برآیندی را بررسی میکنیم.
 .1فعلهای بیشتری به بازی اضافه کنید .یعنی اکشنهای عملکردی بیشتری اضافه کنید .اکشنهای منتج
زمانی ایجاد میشوند که اکشنهای عملکردی با یکدیگر ،با اشیا و با فضای بازی تعامل کنند .زمانی که
اکشنهای عملکردی بیشتری اضافه کنید ،فرصتهای بیشتری برای تعامل و در نتیجه برآیندی وجود دارد.
بازیای که در آن میتوان دوید ،پرید ،شلیک کرد ،فروخت ،خرید کرد و ساخت ،نسبت به یک بازی که در آن تنها
میتوان دوید و پرید ،شانس بیشتری برای برآیندی وجود دارد .اما مراقب باشید  -افزودن اکشنهای عملکردی
زیادی که به خوبی با یکدیگر تعامل نمیکنند ،منجر به یک بازی پف کردهی سردرگم کننده میشود که جذاب
نیست .به یاد داشته باشید که نسبت اکشنهای منتج به اکشنهای عملکردی از تعداد اکشنهای عملکردی مهمتر
است .اضافه کردن یک اکشن عملکردی خوب ،بهتر از دریاچهای از اکشنهای بدوی است.
 .2فعلهایی که میتوانند روی اشیای زیادی عمل کنند .این نکته قویترین کاری است که برای ساخت
بازی جذاب و برازنده میتوانید به کار ببرید .اگر تفنگی در اختیار بازیکننده قرار دهید که تنها به آدم بدها شلیک
میکند ،بازی بسیار سادهای ساختهاید .اما اگر بتوان از همین تفنگ برای شلیک به قفل یک در ،شکستن پنجره،
شکار غذا ،ترکاندن الستیک یک ماشین یا نوشتن پیامی روی دیوار نیز استفاده کرد ،وارد دنیایی از امکانهای
جدیدی میشوید .اما هنوز تنها یک اکشن عملکردی دارید" :شلیک کردن" .اما با اضافه کردن تعداد چیزهایی که
میتوان به آنها به صورت کاربردی شلیک کرد ،تعداد اکشنهای بر پایهی تاثیر و معنادار نیز افزوده میشود.
 .3اهدافی که بیش از یک راه برای رسیدن به آنها وجود دارد .خیلی خوب است که به بازیکننده
اجازهی انجام همه جور کار مختلف را بدهید ،فعلهای زیادی در اختیار آنها بگذارید؛ فعلهایی که اشیای زیادی

دارند .اما اگر برای رسیدن به اهداف بازی تنها یک راه وجود داشته باشد ،بازیکنندهها دلیلی برای تعاملهای
غیرعادی و استراتژیهای جذاب ندارند .در ادامهی مثال "شلیک کردن" ،اگر به بازیکننده اجازه دهید به چیزهای
مختلفی شلیک کند ،اما تنها هدف بازی "شلیک به غوآلخر" باشد ،بازیکننده نیز تنها همین کار را انجام خواهد
داد .از طرف دیگر اگر بتوان به غوآلخر شلیک کرد ،یا به زنجیری که لوستری را نگه داشته است شلیک کرد و
غوآلخر را زیر آن له کرد ،یا حتی بدون شلیک کردن به او و با راهی بدون خشونت او را متوقف نمود ،روند بازی
شما بسیار غنی و پویا خواهد بود و چیزهای زیادی ممکن میشود .چالش این روش این است که تعادل بازی
دشوار میشود ،زیرا اگر یک انتخاب همیشه آسانتر از بقیه باشد (استراتژی برتر) ،بازیکنندهها همیشه به دنبال
همان انتخاب میروند .این موضوع را در فصل  11بیشتر بررسی خواهیم کرد.
 .4فاعلهای فراوان .اگر بازی چکرز تنها دارای یک مهرهی قرمز و یک مهرهی سیاه و همان قوانین اصلی بود،
اصال بازی جذابی نمیشد .دلیل جذابیت بازی این است که بازیکنندهها مهرههای زیادی دارند که میتوانند
حرکت کنند و با یکدیگر تعامل داشته باشند و در کنار هم قرار گیرند و قربانی شوند .واضح است که این روش
برای همهی بازیها به کار نمیآید ،اما میتواند در بعضی جاها شگفتی بیافریند .به نظر میرسد که تعداد
اکشنهای منتج تقریبا برابر حاصل ضرب تعداد فاعلها در تعداد فعلها در تعداد اشیا است ،در نتیجه افزایش تعداد
فاعلها به احتمال زیاد تعداد اکشنهای منتج را افزایش میدهد.
 .5اثرات جانبی که محدودیتها را تغییر میدهند .اگر انجام هر اکشن ،دارای اثراتی جانبی باشد که
محدودیتهای شما و حریفتان را تغییر دهد ،روند بازی بسیار جذابی به دست میآید .بیایید دوباره به چکرز نگاه
کنیم .هر بار که مهرهای را حرکت میدهید ،نه تنها خانههایی که تهدید کننده هستند را تغییر میدهید ،بلکه
همزمان خانههایی که حریفتان (و خودتان) میتوانید در آنها حرکت کنید را نیز تغییر میدهید .به نحوی ،هر
حرکت ،طبیعت فضای بازی را تغییر میدهد ،چه بخواهید و چه نخواهید .تصور کنید که اگر چند مهره میتوانستند
در یک خانه در کنار هم قرار گیرند ،بازی چکرز چقدر متفاوت میشد .با واداشتن جنبههای مختلف بازی به تغییر
کردن با هر اکشن عملکردی ،احتمال ایجاد ناگهانی اکشنهای منتج جذاب افزایش مییابد.

لنز بیست و سوم :لنز برآیندی
برای اطمینان از این که بازیتان کیفیتهای جذاب برآیندی دارد ،سوالهای زیر را از خود بپرسید:






بازیکنندههای من چند فعل دارند؟
هر فعل روی چند شی میتواند عمل کند؟
بازیکنندهها به چند روش میتوانند به اهدافشان برسند؟
بازیکنندهها چند فاعل را کنترل میکنند؟
اثرات جانبی چگونه محدودیتها را تغییر میدهند؟

در مقایسهی کتابها و فیلمها با بازیها ،یکی از بزرگترین تفاوتها ،تعداد افعال است .بازیها بازیکننده را به تعداد
اندکی اکشن محدود میکنند ،اما در داستانها تعداد اکشنهای ممکن که شخصیتها میتوانند درگیرشان شوند به نظر
بیحد میرسند .این اثر جانبی و طبیعی این حقیقت است که در بازیها تمام اکشنها و تاثیرات آنها باید در لحظه
شبیهسازی شوند ،در حالی که در داستانها همه چیز از پیش تعیین میشود .در فصل  16بررسی میکنیم که چطور
میتوان این "وقفه در اکشن" را طوری به ذهن بازیکننده هدایت کرد که با تعداد محدودی اکشن قابل مدیریت ،این
حس انتخابهای ممکن و بدون محدودیت را القا کرد.
دلیل این که بسیاری از بازیها مشابه به نظر میرسند این است که همه از یک سری اکشن یکسان استفاده میکنند.
به بازیهایی که "مشتق" محسوب میشوند نگاه کنید و میبینید که همه همان اکشنهای بازیهای قدیمیتر را
دارند .به بازیهایی که "نوآورانه" اطالق میشوند نگاه کنید و میبینید که اکشنهای جدیدی ،اعم از عملکردی و
منتج ،به بازیکننده میدهند .زمانی که برای اولین بار "دانکی کانگ" ظاهر شد ،بسیار متفاوت به نظر میرسید چون
دربارهی دویدن و پریدن بود که در زمان خودش جدید بود" .هاروست مون "15یک بازی در مورد کشاورزی بود.
"کاتاماری داماسی "16دربارهی غلتاندن یک توپ چسبناک بود .اکشنهایی که بازیکننده میتواند انجام دهد آن قدر
در تعریف مکانیکهای بازی حیاتی هستند که تغییر یک عدد از آنها میتواند بازی را به کلی تغییر دهد.
بعضی از طراحان رویای بازیهایی را در سر میپرورانند که در آنها هر فعلی که به ذهن بازیکننده برسد یک اکشن
ممکن در بازی باشد ،و چه رویای زیبایی است .برخی از بازیهای چندنفرهی کالن در حال حرکت به این سمت هستند
و فعلهای زیادی برای نبرد ،ساختن و تعامل اجتماعی ارایه میکنند .این موضوع به نحوی ما را به گذشته میبرد –
دهههای  1970و  1980که در آن بازیهای ماجرایی متنی که دهها و صدها فعل ممکن داشتند ،بسیار محبوب بودند.
تنها با پیشرفت بازیهای بصری بود که ناگهان تعداد فعلها کاهش یافت ،چون پشتیبانی از آن همه اکشن در
بازیهای بصری امکانپذیر نبود .مرگ (یا خواب زمستانی؟) بازیهای ماجرایی متنی معموال به عطش عموم برای
جلوههای تصویری زیبا نسبت داده میشود – .اما شاید ،از دید اکشن ،دلیل دیگری وجود داشته باشد .بازیهای
سهبعدی امروزی اکشنهای عملکردی بسیار محدودی در اختیار شما میگذارند .به طور کلی بازیکننده تمام
اکشنهای ممکن را میداند .در بازیهای ماجرایی متنی ،مجموعهی کامل اکشنها نامشخص بودند و پیدا کردن آنها
جزیی از بازی بود .در بسیاری مواقع راه حل یک معمای دشوار ،فکر کردن به یک فعل غیر عادی مانند "ماهی را
بچرخان" یا "میمون را قلقلک بده" بود .این کار بسیار خالقانه ،اما معموال ناامیدکننده بود – به ازای هر صد فعلی که
بازی پشتیبانی میکرد ،هزاران فعل وجود داشت که پشتیبانی نمیشد .در نتیجه بازیکنندهها "آزادی کاملی" که واسط
بازیهای ماجرایی متنی به آن تظاهر میکرد را نداشتند .بعید نیست که این ناامیدی بیش از هر چیز دیگری باعث افت
بازیهای ماجرایی متنی شد.

Harvest Moon
Katamari Damacy
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انتخاب اکشنهای بازی به شدت روی ساختار بازی تاثیر دارند ،پس بیایید آن را تبدیل به لنز بیست و چهارم کنیم.

لنز بیست و چهارم :لنز اکشن
برای استفاده از این لنز به کارهای که بازیکننده میتواند و نمیتواند انجام دهد و دلیل آن فکر کنید.
سوالهای زیر را از خود بپرسید:






اکشنهای عملکردی در بازی من چه هستند؟
اکشنها منتج در بازی چه هستند؟
دوست دارم چه اکشنهای منتجی در بازی ببینم؟ چطور میتوانم بازی را تغییر دهم تا این اکشنها
امکانپذیر شوند؟
آیا از نسبت اکشنهای منتج به اکشنهای عملکردی راضی هستم؟
بازیکنندهها دوست دارند چه اکشنهایی را در بازی من انجام دهند که نمیتوانند؟ آیا میتوانم به نحوی این
اکشنها را ،به عنوان اکشن عملکردی یا منتج؛ در بازی فعال کنم؟

بازی بدون اکشن مانند جملهی بدون فعل است – هیچ اتفاقی رخ نمیدهد .تصمیمگیری در مورد اکشنهای بازی،
اساسیترین تصمیمی است که به عنوان طراح بازی میگیرید .تغییرات جزیی در این اکشنها ،تاثیرات مواج بزرگی
ایجاد میکند که میتواند روند بازی برآیندی فوقالعاده یا یک بازی قابل پیشبینی و خستهکننده ایجاد کند.
اکشنهایتان را با دقت انتخاب کنید و یاد بگیرید که به بازی و بازیکننده گوش دهید تا بفهمید با انتخاب شما چه
چیزی امکانپذیر شده است.
مکانیک  :4قوانین
قوانین در واقع اساسیترین مکانیک هستند .آنها فضا ،اشیا ،اکشنها و نتیجهی اکشنها ،محدودیت اکشنها و
اهداف را تعریف میکنند .به بیان دیگر قوانین تمام مکانیکهایی که تا این جا دیدهایم را امکانپذیر میکنند و آن چیز
حیاتی که بازی را بازی میکند ،به آن اضافه میکنند – اهداف.
تحلیل پارلت بر قانون
"دیوید پارلت ،"17مورخ بازی ،تحلیل بسیار خوبی در مورد انواع مختلف قوانینی که در روند بازی وجود دارند ،مطابق
نمودار زیر ،انجام داده است.

David Parlett
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قوانین رفتاری

قوانین عملکردی

قوانین بنیادی

قوانین ضمنی رفتار

میانگین قوانین در ذهن تمام بازی

اساس نظری ضمنی بازی

کننده ها

قوانین

قوانین نوشته

قوانین صریح رفتاری :تحریم

فرموالسیون صریح

خواص ،اصالحات
قوانین رسمی
اجازه
تجهیزات
"سخت افزار" (تجسم فیزیکی بازی)

بازخورد

قوانین مشاوره ای

بازی کردن

"قوانین" استراتژی و تاکتیک

اعمال قوانین به تجهیزات

این نمودار روابط بین تمام انواع قانونهایی که با آنها روبهرو خواهیم شد را نشان میدهد .بیایید آنها را بررسی کنیم:
 .1قوانین عملکردی :درک این قوانین از همه سادهتر است .اینها "کارهای که بازیکنندهها برای بازی کردن
انجام میدهند" هستند .وقتی که بازیکنندهها قوانین عملکردی را درک کنند ،برای بازی کردن آماده هستند.
 .2قوانین بنیادی :این قوانین ساختار اساسی و رسمی بازی هستند .ممکن است قوانین عملکردی بگویند
"بازیکننده باید یک تاس شش وجهی را بریزد و به اندازهی عددی که بیاید ،ژتون قدرت دریافت کند" .قوانین
ساختاری انتزاعیتر خواهند بود" :مقدار قدرت بازیکننده به میزان عددی تصادفی بین  1تا  6افزایش مییابد".
قوانین بنیادی ارایهی ریاضی وضعیت بازی و چگونگی و زمان تغییر آن است .صفحهی بازی ،تاس ،ژتون ،خط
سالمت و غیره ،همه روشهای عملکردی برای پیگیری وضعیت ساختاری بازی هستند .همان طور که نمودار
پارلت نشان میدهد ،قوانین بنیادی به قوانین عملکردی اطالع رسانی میکنند .هنوز نماد استانداردی برای ارایه
این قوانین وجود ندارد ،و در مورد امکانپذیر بودن این کار نیز شک وجود دارد .در واقعیت ،طراحان بازی یاد
میگیرند که تنها در زمان نیاز به سراغ قوانین بنیادی بروند ،اما به ندرت پیش میآید که نیاز به مستندسازی
رسمی تمام قوانین بنیادی به صورتی کامال انتزاعی باشد.
 .3قوانین رفتاری :اینها قوانین ضمنی روند بازی هستند که معموال مردم به عنوان جزیی از "ورزشکاری خوب"
آن را درک میکنند .برای مثال در حین بازی شطرنج ،نباید کسی که در حال فکر کردن است را قلقلک داد ،یا

برای انجام هر حرکت پنج ساعت زمان صرف کرد .این قوانین به ندرت به صورت صریح بیان میشوند – همه از
آنها آگاه هستند .وجود این قوانین نشان دهندهی این است که بازی یک نوع قرارداد اجتماعی بین بازیکنندهها
است .این قوانین نیز به قوانین عملکردی اطالعرسانی میکنند" .استیون اسنایدرمن "18مقالهی بسیار خوبی به نام
"قانون نانوشته "19در مورد قوانین رفتاری نوشته است.
 .4قوانین نوشته :اینها "قوانینی که با بازی میآیند" ،هستند ،اسنادی که بازیکننده برای درک قوانین عملکردی
بازی باید بخواند .البته در واقعیت افراد بسیار کمی این اسناد را میخوانند – بسیاری از افراد بازی را از طریق
توضیحات شخص دیگری یاد میگیرند .چرا؟ چون نوشتن سندی در مورد پیچیدگیهای غیرخطی انجام دادن یک
بازی و همینطور درک آن بسیار دشوار است .بازیهای ویدیویی امروزی کم کم از قوانین نوشته به سمت یاد
دادن بازی توسط خود بازی از طریق آموزشهای تعاملی حرکت کردهاند .این روش فعال بسیار موثرتر است ،هر
چند که میتواند برای طراحی و اجرا چالش برانگیز و زمانبر باشد چون نیاز به تکرارهای زیادی دارد که تا زمانی
که بازی به مرحلهی آخر نرسد ،امکانپذیر نیست .هر طراح بازی باید پاسخی برای این سوال آماده داشته باشد:
"بازیکنندهها چطور بازی من را یاد میگیرند؟" زیرا اگر کسی نتواند بازیتان را درک کند ،آن را بازی نخواهد
کرد.
 .5قوانین :این قوانین زمانی شکل میگیرند که بازی به صورتی جدی و رقابتی بازی شود و شرطها آن قدر باال
هستند که نیاز به نوشتن صریح قوانین ورزشکاری خوب یا شفافسازی و تغییر قوانین نوشتهی رسمی وجود دارد.
به این قوانین گاهی "قوانین مسابقه" گفته میشود ،زیرا مسابقات جدی ،جایی است که نیاز به این نوع
شفافسازی رسمی بیشتر است .به قوانین مسابقه برای بازی کردن "تکن ( "205یک بازی مبازرهای) در نمایشگاه
"پنی آرکید  "212005توجه کنید:
 .aحذف تکی
 .bمیتوانید دستهی بازی خودتان را بیاورید
 .cحالت رودرو استاندارد
 .dسالمت %100
 .eانتخاب صحنهی اتفاقی
 .fزمان  60ثانیه
 .gبرندهی  3دور از  5دور
 .hبرندهی  2بازی از  3بازی
" .iموکوجین "22ممنوع است
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بسیاری از اینها تنظیمات بازی که در مسابقه استفاده میشوند را شفاف میکنند" .میتوانید دستهی بازی خودتان را
بیاورید" تصمیمی در مورد "بازی منصفانه" است .جالبترین قانون این است "موکوجین ممنوع است" .موکوجین یکی
از شخصیتهایی است که در بازی تکن  5میتوانید انتخاب کنید .بازیکنندهها به طور عمومی احساس میکنند که
حرکت "استان "23موکوجین آن قدر قوی است که هر بازیکنندهای که او را انتخاب کند ،برنده میشود و مسابقه را
بیمفهوم میسازد .پس این "قانون" تالشی برای بهبود بازی و اطمینان از متعادل ،منصفانه و سرگرمکننده بودن بازی
است.
 .6قوانین رسمی :این قوانین زمانی ایجاد میشوند که گروهی از بازیکنندهها آن قدر جدی بازی میکنند که
احساس نیاز به قوانین نوشته و رسمی به وجود میآید .به مرور زمان این قوانین رسمی به قوانین نوشته تبدیل
میشوند .در شطرنج زمانی که بازیکنندهای حرکتی میکند که شاه حریف را در خطر کیش و مات قرار میدهد،
موظف است که با گفتن "کیش" به حریفاش هشدار بدهد .مدتی این موضوع "قانون" بود ،نه قانون نوشته ،اما
امروز جزیی از "قوانین رسمی" است.
 .7قوانین مشاورهای :به این قوانین" ،قوانین استراتژی" میگویند و تنها نکاتی برای بهتر بازی کردن هستند و از
دید مکانیک بازی اصال "قانون" نیستند.
 .8قوانین خانه :این قوانین به طور صریح توسط پارلت توصیف نشدهاند ،اما او اشاره میکند که همین طور که
بازیکنندهها بازی میکنند ،ممکن است بخواهند تغییراتی در قوانین عملکردی ایجاد کنند که بازی را
سرگرمکنندهتر کند .این همان "بازخورد" در نمودار باال است ،چون قوانین خانه معموال در پاسخ به کمبودی که
پس از چند دور بازی کردن درک میشود ،توسط بازیکنندهها ایجاد میشوند.
مدها
بسیاری از بازیها قوانین متفاوتی در حین قسمتهای مختلف بازی کردن دارند .قوانین از یک مد به مد دیگر کامال
فرق میکنند ،انگار که کال بازی متفاوتی است .بازی "پیت استاپ" یک مثال به یاد ماندنی است .در بیشتر مواقع این
یک بازی رالی معمولی بود ،اما با یک پیچش کوچک – اگر برای تعویض الستیکها کنار نمیزدید ،میترکیدند .وقتی
که ماشین را کناری میزدید ،بازی کامال تغییر میکرد – حال به جای مسابقه دادن در ماشینسواری ،برای تعویض
الستیک مسابقه میدهید ،و واسط بازی کامال متفاوت بود .زمانی که بازیتان به این نحو شدید تغییر مد میدهد ،بسیار
مهم است که به بازیکننده اطالع دهید که در کدام مد هستند .اگر تعداد مدها خیلی زیاد باشند ،بازیکننده سردرگم
می شود .معموال یک مد اصلی با تعدادی مد فرعی وجود دارد ،که سلسله مراتبی برای نظم دادن به مدهای مختلف
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است" .سید مایر ،"24طراح بازی ،قانون کلی بسیار خوبی را ارایه میدهد :بازیکننده هرگز نباید زمان زیادی در
بازیهای فرعی سپری کند ،طوری که فراموش کند در بازی اصلی چه کار میکرده است.
مجری
یکی از تفاوتهای مهم بازیهای ویدیویی و بازیهای سنتی نحوهی اجرای قوانین است .در بازیهای سنتی قوانین به
طور عمده توسط خود بازیکنندهها یا یک داور بیطرف اعمال میشوند ،مانند مسابقههای ورزشی .با رایانه ،امکان (و
گاهی الزام) اجرای قوانین توسط رایانه وجود دارد .این موضوع فایدهای بیش از راحتی دارد  -اجازهی ساخت بازیهای
پیچیدهای را میدهد که به صورت سنتی غیرممکن بود ،زیرا اکنون بازیکنندهها مجبور نیستند همهی قوانین در مورد
این که چه چیزی ممکن است و چه چیزی نیست را حفظ کنند – تنها کارهای مختلفی را در بازی امتحان میکنند تا
ببینند چه چیزی کار میکند و چه چیزی نمیکند – مجبور نیستند همه چیز را حفظ یا چک کنند .به نحوی آن چه
زمانی "قانون" بود ،حال محدودیت فیزیکی دنیای بازی است .اگر مهرهای اجازه نداشته باشد به صورت خاصی حرکت
کند ،حرکت نخواهد کرد .بسیاری از قوانین با طراحی فضا ،اشیا و اکشنها اجرا میشوند .یک بازی مانند "وارکرفت"25
میتوانست یک بازی فکری باشد ،اما آن قدر قوانین زیاد میشد که به یاد سپردن و دنبال کردن آنها به سرعت بازی را
افسردهکننده میکرد .با محول کردن کار یکنواخت اجرای قوانین به رایانه ،بازیها میتوانند به پیچیدگی ،ظرافت و
غنی بودن عمیقی برسند که به هیچ راهی ممکن نیست .اما مراقب باشید – اگر قوانین بازی ویدیویی آن قدر پیچیده
باشند که بازیکننده حتی نتواند یک ایدهی کلی از نحوهی کار بازی داشته باشد ،خسته و گیج خواهد شد .قوانین
بازیهای ویدیویی پیچیده را باید طوری درست کنید که بازیکنندهها بتوانند به طور طبیعی آن را کشف و درک کنند
– نه چیزی که مجبور به حفظ کردن آن باشند.
مهمترین قانون
بازیها قوانین زیادی دارند  -نحوهی حرکت کردن و کارهای مجاز و غیرمجاز – اما در پایهی تمام قوانین ،تنها یک
قانون وجود دارد :هدف بازی .بازیها برای رسیدن به اهداف هستند – باید بتوانید هدف بازیتان را واضح بیان کنید.
بازیها معموال نه یک هدف ،بلکه یک توالی از اهداف دارند .باید بتوانید همهی آن ها و نحوهی ارتباطشان با یکدیگر
را بیان کنید .بیان نادرست هدف بازی میتواند از همان ابتدا بازیکننده را دفع کند – اگر به طور واضح هدف
کارهایشان را ندانند ،نمیتوانند با قطعیت به پیش روند .کسانی که برای بار اول شطرنج بازی میکنند معموال وقتی
شخصی به طرز عجیبی هدف بازی را توضیح میدهد ،جا میخورند" :هدف شما این است که شاه حریف را کیش و
مات کنید...یعنی مهرهها را طوری حرکت دهید که او نتواند بدون کیش شدن حرکت کند...که این یعنی یکی از
مهرههایتان میتواند او را بزند ،اما زدن مهرهی شاه خالف قوانین بازی است ".بچه که بودم ،همیشه برایام سوال
بود که یک بازی که آن قدر شیک محسوب میشود چطور میتواند همچین هدف ناهنجاری داشته باشد! سالها
Sid Meier
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شطرنج بازی کردم تا فهمیدم که هدف بازی بسیار ساده است" :شاه حریف را اسیر کنید ".آن همه حاشیه در مورد
کیش و کیش و مات برای این است که مودبانه به حریفتان اطالع دهید که خطر نزدیک است .جالب است که چقدر
یک تازه وارد با این بیان پنج کلمهای هدف بازی ،به شطرنج عالقهمند میشود .این موضوع در مورد هر بازی که
بسازید حقیقت دارد – هر چه بازیکنندهها سادهتر بتوانند هدف بازیتان را بفهمند ،راحتتر میتوانند دست یافتن به آن
را تصور کنند ،و احتمال بیشتری وجود دارد که بازی شما را بازی کنند.
اهداف خوب ،سه کیفیت مهم دارند ،که عبارت اند از:
 -1محکم .بازیکنندهها هدف را درک میکنند و میتوانند به طور واضح بیان کنند که باید چه چیزی را به
دست بیاورند.
 -2دستیافتنی .بازیکنندهها نیاز دارند فکر کنند که میتوانند به اهداف دست پیدا کنند .اگر برایشان
غیرممکن به نظر برسد ،به سرعت آن را رها میکنند.
 -3پاداش .برای این که رسیدن به یک هدف ،پاداش دهنده باشد ،کار زیادی انجام میشود .اگر یک هدف
سطح درستی از چالش داشته باشد ،تنها دست یافتن به آن پاداش دهنده است .اما چرا از این جلوتر نرویم؟
میتوانید زمانی که بازیکننده به هدف میرسد ،با دادن چیزی ارزشمند ،پاداش هدف را افزایش دهید – از لنز
لذت برای پیدا کردن راههای مختلف پاداش دادن به بازیکننده و ایجاد حس غرور از آن چه به دست
آوردهاند ،استفاده کنید .و همین طور که پاداش دادن به بازیکنندههایی که به هدف دست مییابند مهم است،
اهمیت این که بازیکنندهها قدر آن پاداش را قبل از دستیابی به آن بدانند نیز همان اندازه (یا بیشتر) اهمیت
دارد ،تا برای تالش و به دست آوردن آن انگیزه داشته باشند .اما انتظار آنها را بیش از اندازه بزرگ نکنید،
چون اگر با دیدن پاداش رسیدن به هدف ناامید شوند ،دیگر بازی نخواهند کرد!
همان طور که هر هدف بازیتان باید این کیفیتها را داشته باشد ،همچنین تعادل مناسب اهداف در بازی اهمیت دارد،
و برخی باید کوتاه مدت و برخی بلند مدت باشند .تعادل اهداف باعث میشود بازیکنندهها بالفاصله احساس کنند که
چه کاری باید انجام دهد و در نهایت چیزی مهم و بزرگ را به دست میآورند.
ممکن است آن قدر روی اکشن بازی متمرکز شوید که اهداف را فراموش کنید .برای این که اهمیت اهداف را از یاد
نبریم ،بیایید آن را به جعبهی ابزار لنزها اضافه کنیم.

لنز بیست و پنجم :لنز اهداف
برای اطمینان از این که اهداف بازیتان مناسب و متعادل هستند ،سوالهای زیر را از خود بپرسید:
 هدف نهایی بازی من چیست؟
 آیا این هدف برای بازیکنندهها واضح است؟







اگر مجموعهای از اهداف وجود دارد ،آیا بازیکنندهها متوجه آن میشوند؟
آیا اهداف مختلف به نحوی معنادار با یکدیگر ارتباط دارند؟
آیا اهداف من محکم ،دستیافتنی و پاداش دهنده هستند؟
آیا بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تعادل مناسبی وجود دارد؟
آیا بازیکنندهها شانس تصمیمگیری در مورد اهداف خودشان را دارند؟

خیلی جذاب است که لنز اسباببازی ،لنز کنجکاوی و لنز اهداف را همزمان بردارید و ببینید این جنبههای بازیتان
چطور روی یکدیگر تاثیر میگذارند.
نتیجهی قوانین
قوانین اساسیترین مکانیک بازی هستند .قوانین تنها بازی را تعریف نمیکنند ،بازی همان قوانین است .مهم است که
بازی را از دید قوانین ببینید ،و این لنز بیست و ششم است.

لنز بیست و ششم :لنز قوانین
برای استفاده از این لنز به عمق بازیتان نگاه کنید تا جایی که به سادهترین ساختار آن برسید .سوالهای زیر را از خود
بپرسید:






قوانین ساختاری بازی من چه هستند؟ چه تفاوتی با قوانین عملکردی دارند؟
آیا "قوانین" و "قوانین خانه" ای وجود دارد که در حین ساخت بازی ایجاد شوند؟ آیا این قوانین باید به طور
مستقیم وارد بازی شوند؟
آیا در بازی من مدهای مختلفی وجود دارند؟ آیا این مدها باعث سادهتر شدن آن میشوند یا پیچیدهتر شدن؟
اگر تعداد مدها کمتر یا بیشتر بشود بازی بهتر میشود؟
چه کسی قوانین را اجرا میکند؟
آیا درک قوانین ساده است یا افراد را گیج میکند؟ اگر گیج میکند باید قوانین را تغییر دهم یا آنها را واضحتر
توضیح دهم؟

تصور غلطی وجود دارد که بازیکنندهها با نشستن و نوشتن یک سری قوانین ،بازی میسازند .معموال این طوری اتفاق
نمیافتد .قوانین یک بازی آرام آرام و با تجربه به دست میآیند .ذهن طراح بازی به طور عمومی در زمینهی "قوانین
عملکردی" کار میکند ،و گاهی به "قوانین ساختاری" فکر میکنند تا ببینید چطور بازی را تغییر دهند یا بهبود بخشند.
"قوانین نوشته" معموال در نهایت و در زمانی که بازی قابل بازی کردن است ایجاد میشوند .بخشی از کار طراح این
است که مطمئن شود برای همهی شرایط ممکن ،قانون وجود دارد .حتما در حین تست بازی یادداشت بردارید ،زیرا در
حین این تستها است که حفرههای قوانینتان مشخص میشوند – اگر بالفاصله آن را برطرف کنید و آن را یادداشت
نکنید ،همان حفره اندکی بعد نمایان میشود .بازی همان قوانین است – زمان و دقتی که الیق آن هستند را به آنها

اختصاص دهید.
مکانیک  :5مهارت

In virtute sunt multi ascensus.
)درجات زیادی از تعالی وجود دارد(.
 -سیسرو
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مکانیک مهارت تمرکز را از بازی به بازیکننده منتقل میکند .هر بازی نیاز دارد که بازیکننده مهارتهای خاصی را
تمرین کند .اگر سطح مهارت بازیکننده به خوبی با سختی بازی مطابق باشد ،بازیکننده احساس چالش میکند و در
کانال جریان (که در فصل  8دیدیم) باقی میماند.
بسیاری از بازیهای تنها نیاز به یک مهارت از بازیکننده ندارند – بلکه ترکیبی از مهارتهای مختلف را میخواهند.
تهیهی لیستی از مهارتهایی که بازیتان از بازیکننده میخواهد ،تمرین خوبی در حین طراحی بازی است .با این که
ممکن است هزاران مهارت در یک بازی باشند ،مهارتها به طور کلی میتوانند در سه گروه قرار گیرند:
 .1مهارتهای فیزیکی .این شامل قدرت ،چابکی ،موزونی و طاقت فیزیکی است .مهارتهای فیزیکی
قسمت مهمی از بیشتر ورزشها هستند .دستکاری موثر دستهی بازی نوعی مهارت فیزیکی است ،اما
بسیاری از بازیهای ویدیویی (مانند "انقالب رقص "27و "سونی آیتوی )"28نیازمند مهارتهای وسیعتری از
بازیکننده هستند.
 .2مهارتهای ذهنی .این شامل مهارتهای حافظه ،مشاهده و حل معما است .با این که برخی افراد از
بازیهایی که مهارتهای ذهنی زیادی نیاز دارند ،دوری میکنند ،اما به ندرت بازیای پیدا میشود که مهارت
ذهنی نخواهد .زیرا بازیها زمانی جذاب هستند که تصمیمگیریهای جذابی داشته باشند و تصمیمگیری یک
مهارت ذهنی است.
 .3مهارتهای اجتماعی .این مهارت شامل خواندن حریف (حدس زدن این که چه فکری میکند) ،گول زدن
حریف ،هماهنگی با هم تیمیها و چیزهای دیگر است .معموال ما مهارتهای اجتماعی را توانایی پیدا کردن
دوست و تاثیر گذاشتن روی بقیه میدانیم ،اما دامنهی مهارتهای اجتماعی و ارتباطی در بازیها بسیار
وسیعتر هستند .پوکر یک بازی اجتماعی است ،زیرا قسمت عمدهای از بازی در مخفی کردن افکار خود و
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حدس زدن فکر دیگران است .ورزشها نیز با تمرکز بر کار تیمی و "داغون کردن" حریف ،بسیار اجتماعی
هستند.
مهارتهای واقعی در برابر مهارتهای مجازی
مهم است که یک موضوع را در این جا مشخص کنیم :زمانی که از مهارت به عنوان یک مکانیک بازی حرف میزنیم،
دربارهی یک مهارت واقعی صحبت میکنیم که بازیکننده باید داشته باشد .در بازیهای ویدیویی صحبت در مورد
سطح مهارت شخصیتتان کار معمولی است .ممکن است از یک بازیکننده بشنوید "همین االن جنگجوی من دو
امتیاز در مهارت شمشیربازی به دست آورد!" اما "شمشیربازی" مهارتی از بازیکننده نیست  -بازیکننده تنها
دکمههای درست را در زمان درست فشار میدهد .در این مثال شمشیربازی یک مهارت مجازی است – مهارتی که
بازیکننده وانمود میکند دارد .نکتهی جالب در خصوص مهارتهای مجازی این است که هر چند در واقع مهارت
بازیکننده افزایش نمییابد ،این مهارتهای میتوانند پیشرفت کنند .ممکن است بازیکننده به شلختگی همیشه روی
کلید ها بکوبد ،اما با زیاد زدن کلیدها ممکن است سطحی باالتر از مهارت به او پاداش داده شود ،که به شخصیت او
اجازه میدهد شمشیرباز سریعتر و قویتری باشد .مهارتهای مجازی راه خوبی برای دادن احساس قدرت به
بازیکننده هستند .اگر در آن زیادهروی شود ،توخالی حس میشود – برخی از منتقدان بازیهای چندنفرهی کالن از
تاکید بیش از حد این بازیها بر مهارتهای مجازی و نداشتن مهارتهای واقعی به حد کافی گالیه میکنند .معموال
کلید یک بازی سرگرمکننده در پیدا کردن ترکیب مناسب مهارتهای واقعی و مجازی است .بسیاری از طراحان تازهکار
این دو را اشتباه میکنند – مهم است که بتوانید بین این دو خط واضحی در ذهنتان بکشید.

شمارش مهارتها
تهیهی لیستی از مهارتهای مورد نیاز در بازی ،میتواند تمرین بسیار خوبی باشد .ممکن است یک لیست کلی مانند
این لیست تهیه کنید" :بازی من نیازمند مهارتهای حافظه ،حل مساله و تطابق الگو است ".یا این که لیست دقیقی
بنویسید" :بازی من نیازمند این است که بازیکنندهها مادامیکه یک مساله بستهبندی شبکهای را حل میکنند ،به
سرعت شکلهای دو بعدی مشخصی را تشخیص و در ذهن خود بچرخانند ".لیست کردن مهارتها میتواند بسیار
حساس باشد – یک مثال جذاب از بازی "آر سی پرو ام" ،یک بازی ماشینسواری برای کنسول  ،NESوجود دارد .در
این بازی بازیکننده ماشین را بهوسیله دسته بازی (شست چپ) هدایت میکند ،با دکمه ( Aشست راست) شتاب
میگیرد و با دکمه ( Bهمچنان شست راست) به طرف حریفان شلیک میکند .بازیکننده به منظور ماهر شدن در این
بازی دو مهارت شگفتانگیز نیازمند است – اولی حل کردن مساله است .به طور کلی در بازیهای کنسول  ،NESشما
فقط یک دکمه را در زمان فشار میدهید – زمانی که میخواهید دکمه  Bرا فشار دهید شست خود را از روی دکمه A
بر میدارید .اما در بازی "آر سی پرو ام" ،این مساله مصیبتآمیز است – یعنی که اگر شما بخواهید موشک شلیک کنید

(دکمه  )Bباید دکمه شتاب ماشین را رها کنید (دکمه  )Aو حریف به سرعت از شما دور می شود! چطور این مشکل
حل میشود؟ برخی از بازیکنندهها سعی میکنند از شست خود برای یک دکمه و از انگشت برای دکمه دیگر استفاده
کنند ،اما این شکل بازی کردن مسخره است و سبب میشود بازی به شدت سخت شود .بهترین راهحل این است که
دسته بازی را به شکل خاصی بگیریم :شست دست خود را از کنار روی دکمه  Aنگه دارید ،به این منظور زمانی که
میخواهید بعضی وقتها دکمه  Bرا فشار دهید میتوانید بدون رها کردن شتاب آن را به آرامی روی دکمه  Bقرار
دهید .زمانی که بازیکننده این مشکل را حل میکند ،باید این مهارت فیزیکی خاص را تمرین کند .و مسلما بسیاری
مهارت دیگر در بازی وجود دارد مانند مدیریت کردن منابع (موشکها و مینها ،به این منظور که تمام نشوند) ،به
خاطر سپردن مسیرهای مسابقه ،واکنش نشان دادن در مقابل پیچهای تند و خطرهای غیرمنتظره مسیر و بسیاری دیگر.
نکته این است که حتی بازیای که قدری ساده به نظر میرسد ممکن است نیازمند مهارتهای متفاوتی برای
بازیکننده باشد .به عنوان طراح ،باید اینها را بدانید.
ساده است که خودتان را گول بزنید و فکر کنید بازی شما یک مهارته است ،در حالی که مهارتهای دیگر در واقع
مهمتر هستند .بسیاری از بازیهای ویدیویی اکشن در ظاهر بیشتر در مورد واکنش سریع نشان دادن در مقابل حریف
می باشند ،در حالی که در حقیقت تعداد زیادی حل معما به منظور کشف کردن راه مناسب برای واکنش نشان دادن در
مقابل آنها و تعداد زیادی به حافظه سپردن به منظور جلوگیری کردن از غافلگیر شدن در دفعه بعدیای که یک
مرحله تکراری را بازی میکنید نیاز است .طراحان معموال ناامید میشوند وقتی متوجه شوند بازی که فکر میکردند در
مورد تصمیمگیری سریع و سریع پاسخ دادن است در واقع به حافظه سپردن این است که کدام دشمن در چه زمانی
ظاهر میشود – تجربهی بسیار متفاوتی برای بازیکننده .مهارتهایی که بازیکننده تمرین میکند بسیار متکی به
تعیین کردن طبیعت تجربه آن بازیکننده است ،بنابراین باید اینها را بدانید .مشاهده کردن بازی از این دید لنز بیست
و هفتم است.

لنز بیست و هفتم :لنز مهارت
برای استفاده از این لنز از نگاه کردن به بازی خود دست بردارید و به مهارتهایی که از بازیکنندهها میطلبید نگاه
کنید.
سوالهای زیر را از خود بپرسید:






چه مهارتهایی را بازی من از بازیکننده میخواهد؟
آیا گروههایی از مهارت هستند که این بازی از قلم انداخته باشد؟
کدام مهارتها چیره هستند؟
آیا این مهارتها تجربهای که من میخواهم را خلق میکنند؟
آیا برخی از بازیکنندهها در این مهارتها نسبت به دیگران خیلی بهتر هستند؟ آیا این سبب میشود بازی
غیرمنصفانه احساس شود؟

 بازیکنندهها می توانند مهارتهایشان را با تمرین کردن بهبود ببخشند؟
 آیا این بازی نیازمند سطح مناسبی از مهارت است؟
تمرین کردن مهارتها میتواند یک کار لذتبخش باشد – این یکی از دالیلی است که مردم بازیها را دوست دارند.
البته اگر مهارتها جذاب و با ارزش باشند و سطح چالش توازن ایدهآلی بین "خیلی ساده" و "خیلی سخت" باشد ،کار
لذتبخشی است .حتی مهارتهای کند (مانند فشار دادن دکمهها) می توانند بهوسیله همپوشانی با مهارتهای مجازی
بسیار جذابتر شوند و سطح مناسبی از چالش را فراهم کنند .از این لنز به عنوان پنجرهای رو به تجربهای که
بازیکننده دارد استفاده کنید .به علت این که مهارتها برای تعریف تجربه بسیار مناسب هستند ،لنز مهارت در ترکیب
با لنز اول :لنز تجربهی ضروری به خوبی کار میکند.

مکانیک  :6شانس
ششمین و آخرین مکانیک بازی ما شانس است .مکانیک شانس را در پایان بررسی می کنیم زیرا با همه آن پنج
مکانیک دیگر :فضا ،اشیا ،اکشن ،قوانین و مهارت در تعامل است.
شانس یک قسمت ضروری از بازی سرگرمکننده است زیرا شانس به معنی نامعلومی و نامعلومی به معنی غافلگیری
است .و همانطور که پیش از این دیدیم ،غافلگیری منبع مهمی از خوشی انسان و عنصر مخفی سرگرمی است.
اکنون باید با احتیاط پیش رویم .هرگز نباید شانس را مسلم بدانید ،زیرا آن بسیار مهارتآمیز است .ریاضی میتواند
سخت باشد و بینش ما در مورد آن معموال اشتباه است .اما یک طراح بازی خوب باید استاد شانس و احتمال شود ،در
خودش نهادینه کند ،تا تجربهای که همیشه پر از تصمیمات چالشبرانگیز و غافلگیرهای جذاب باشد را خلق کند.
چالشهای درک شانس به خوبی توسط داستانی درباره اختراع ریاضیات احتماالت توضیح داده شده است – اختراع شد،
نه به طور شگفتآوری ،برای هدف روشنی از طراحی بازی.
اختراع احتماالت

Il est tres bon esprit, mais quel dommage, il n’est pas geometre.
او مرد خوبی است ،اما متاسفانه ،ریاضیدان نیست.
 -پاسگال به فرمات راجع به شوولیای داه مایرای گفته است
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سال  1654بود ،نجیبزاده فرانسوی «آنتوینه گومبالد ،»30شوولیای داه مایرای ،مسالهای داشت .وی یک قمارباز
حریصی بود و بازیای را انجام میداد که شرطبندی کند اگر تاسی را چهار بار بریزد ،حداقل یکبار عدد شش خواهد
آمد .پول خوبی از این بازی بدست آورد ،اما دوستان وی از شکست خوردن خسته شده بودند و از بیشتر بازیکردن با
وی خودداری میکردند .در تالش برای یافتن راه جدیدی به منظور چاپیدن دوستانش .بازی جدیدی را که اعتقاد داشت
دارای شانس یکسانی همانند قبلی است اختراع کرد .در این بازی جدید ،او شرطبندی میکند که اگر یک جفت تاس را
بیست و چهار بار بریزد ،عدد دوازده (مجموع دو تاس) حداقل یکبار خواهد آمد .دوستانش در ابتدا بدگمان بودند ،اما
طولی نکشید که نسبت به بازی جدید وی مشتاق شدند چون شوولیای به سرعت شروع به از دست دادن پول کرد! او
گیج شده بود ،چون با توجه محاسبات ریاضی خودش هر دو بازی شانس برابر داشتند .استدالل شوولیای به صورت زیر
بود:

بازی اول :در چهار بار تاس انداختن ،اگر حداقل یکبار عدد شش بیاید شوولیای پیروز میشود.
شوولیای استدالل میکرد که شانس شش آمدن برای یک تاس  1/6است و بنابراین چهار بار تاس انداختن باید به
معنی پیروزی باشد.
 4 × (1⁄6) = 4⁄6 = %66که توضیح میدهد چرا وی پیروز میشد

بازی دوم :در بیست و چهار بار انداختن یک جفت تاس ،اگر حداقل یکبار عدد دوازده بیاید شوولیای پیروز میشود.
شوولیای تعیین کرد که شانس عدد دوازده (دو شش) آمدن  1/36است .سپس وی استدالل کرد که بیست و چهار بار
تاس انداختن به معنی این شانس است که
! 24 × (1⁄36) = 24⁄36 = 2⁄3 = %66شانسی یکسان همانند بازی قبلی
در حالی که گیج شده و پول از دست داده بود ،نامهای را به «بلیس پاسکال »31ریاضیدان نوشت و از وی مشورت
خواست .پاسکال مساله را سحرآمیز یافت زیرا علوم ریاضی شناخته شدهای به منظور پاسخ به این سواالت کشف نشده
بود .پاسکال نامهای را به دوست پدرش «پییر د فرمات »32برای کمک نوشت .پاسکال و فرمات مکاتبات طوالنی
درباره این مساله و مسائل مشابه شروع کردند و در کشف کردن روشهایی برای حل کردن آنها ،نظریه احتماالت
به عنوان یک شاخه جدید از علوم ریاضی کشف شد.
شانس واقعی بازیهای شوولیای چه چیزی است؟ به منظور فهمیدن آن باید کمی وارد ریاضیات شویم – اخم نکنید،
ریاضی سادهای است که هرکسی میتواند انجامش دهد .پوشش تمام و کمال علم ریاضیات احتماالت برای طراحی
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بازی ضروری نیست (و فراتر از وسعت این کتاب است) ،اما دانستن برخی از اصول بنیادی میتواند کامال سودمند باشد.
اگر یک نابغه ریاضی هستید میتوانید این بخش را نخوانید یا حداقل یواشکی بخوانید .برای بقیه افراد ارائه میشود:
ده قانون احتماالت که هر طراح بازیای باید بداند.
قانون اول :کسرها,اعشارها و درصدها یکی هستند
اگر شما جزو دسته افرادی هستید که همیشه اوقات سختی با کسرها و درصدها داشتهاید ،وقتشه با آنها روبرو شوید و
کنار بیایید ،زیرا آنها زبان احتماالت هستند .پریشان نشوید – همیشه میتوانید از ماشین حساب استفاده کنید -هیچکس
نگاه نمیکند .نکتهای که باید درک کنید این است که کسرها .اعشارها و درصدها همه یکسان هستند و میتوانند
بجای یکدیگر بکار برده شوند .به عبارت دیگر 𝟏⁄𝟐 = 𝟎. 𝟓 = %𝟓𝟎 ،است .آنها سه عدد متفاوت نیستند؛ فقط سه راه
نوشتن کامال یکسان یک عدد هستند.
تبدیل کردن از کسرها به اعشارها ساده است .نیاز به دانستن معادل اعشاری 𝟎𝟓 𝟑𝟑⁄دارید؟ کافی است 𝟎𝟓 ÷ 𝟑𝟑 را در
ماشین حساب وارد کنید و  0.66را خواهید یافت .درباره درصدها چطور؟ آنها هم ساده هستند .اگر بدنبال کلمه "درصد"
در فرهنگ لغات بگردید خواهید دید که در واقع به معنی "در هر  "100است .بنابراین ٪66 ،در واقع به معنی  66در هر
 100یا 𝟎𝟎𝟏 𝟔𝟔⁄یا  0.66است .اگر به محاسبات ریاضی شوولیای در باال نگاه کنید ،متوجه خواهید شد چرا نیاز داریم تا
به این میزان معادالت را تبدیل کنیم – به عنوان انسان ،عالقه داریم با درصد صحبت کنیم اما همچنین عالقهمند به
صحبت کردن درباره "یک شانس در شش" هستیم– بنابراین ما نیاز به راهی داریم تا این اشکال را به هم تبدیل
کنیم .اگر شما از دسته افرادی هستید که از سختی ریاضی رنج میبرید ،فقط راحت باشید و چند مورد از آنها را در
ماشین حساب تمرین کنید – به سرعت با آنها کنار میآیید.
قانون دوم :صفر تا یک – همینه!
این یکی ساده است .احتماالت فقط میتوانند در دامنه بین  0تا  ٪100قرار گیرند ،یعنی از  0تا ( 1قانون اول را ببینید)،
نه کمتر و نه بیشتر .در حالی که میتوانید اظهار کنید که  ٪10شانس اتفاق افتادن چیزی وجود دارد ،اما چیزی به
عنوان  -٪10شانس و همانا چیزی مانند  ٪110شانس وجود ندارد ٪0 .شانس اتفاق افتادن چیزی به معنی این است که
آن اتفاق نمیافتد و  ٪100شانس به این معنی است که آن حتما اتفاق میافتد .ممکن است واضح به نظر برسند ،اما
این اشاره به مساله عمدهای در محاسبات ریاضی شوولیای دارد .اولین بازی وی با چهار تاس را در نظر بگیرید .وی
اعتقاد داشت که با چهار تاس 𝟒 × (𝟏⁄𝟔) ،یا 𝟔 𝟒⁄یا  0.66یا  ٪66شانس آمدن عدد شش را دارا است .اما چطور میشد
اگر وی هفت تاس داشت؟ آنگاه وی )𝟔 𝟕 × (𝟏⁄یا 𝟔 𝟕⁄یا  1.17یا  ٪117شانس پیروزی داشت! و آن مسلما اشتباه است
– اگر شما یک تاس را هفت بار بریزید ،محتمل است که عدد شش در یکی از آن موارد بیاید اما تضمینی وجود ندارد

(در واقع حدود  ٪72شانس وجود دارد) .هر زمان که احتمالی بیشتر از  ٪100را محاسبه کنید (یا کمتر از  )٪0اطمینان
داشته باشید که چیزی رو اشتباه انجام دادهاید.
قانون سوم" :چیزی که بهدنبال آن هستید" تقسیم بر "خروجیهای ممکن" برابر است با
احتماالت
دو قانون اول اندکی زمینه پایهای را بیان کردند ،اما اکنون میخواهیم در این باره که احتماالت واقعا چیست صحبت
کنیم – و کامال ساده است .تنها عدد مربوط به تعداد خروجیای که منتظر هستید بیاید را برداشته و بر عدد
خروجیهای ممکن تقسیم کنید (فرض کنید خروجیها بهطور مساوی محتمل هستند) ،و شما آن را یافتهاید .شانس
اینکه وقتی تاسی را میاندازید عدد شش بیاید چقدر است؟ خب ،شش خروجی ممکن وجود دارد و فقط یکی از آنها
عددی است که ما بهدنبال آن هستیم ،بنابراین شانس اینکه عدد شش بیاید 𝟔 ÷ 𝟏 یا 𝟔 𝟏⁄یا تقریبا  ٪17است .شانس
اینکه وقتی تاسی را میاندازید یک عدد زوج بیاید چقدر است؟ سه عدد زوج وجود دارد ،بنابراین جواب 𝟔 𝟑⁄یا ٪50
است .شانس خارج شدن یک ورق صورت از دسته ورقها چقدر است؟ دوازده ورق صورت در یک دسته ورق و در
مجموع پنجاه و دو ورق وجود دارد ،بنابراین شانس بهدست آوردن یک ورق صورت 𝟐𝟓 𝟏𝟐⁄یا تقریبا  ٪23است .اگر این
را فهمیدید ،معنی بنیادی احتماالت را متوجه شدهاید.
قانون چهارم :شمردن!
اگر قانون سوم آنطور که به نظر میرسد ساده باشد (که هست) ،ممکن است متعجب شوید که چرا احتماالت بسیار
حساس است .علت این است که دو عددی که ما بهدنبالشان هستیم (عدد مربوط به خروجیهایی که "بهدنبالشان
هستیم" و عدد مربوط به خروجیهای ممکن) همیشه بسیار آشکار نیستند .برای مثال ،اگر از شما بپرسم در احتمال
اینکه یک سکه را سه مرتبه باال اندازیم و حداقل دوبار "شیر" بیاید ،عدد مربوط به خروجیهایی که "بهدنبالشان
هستیم" چقدر است؟ شگفتزده میشوم اگر بدون اینکه چیزی را یادداشت کنید جواب را بگویید .یک راه ساده برای
یافتن جوابها این است که همه خروجیهای ممکن را بشمارید:
 .1شیر شیر شیر
 .2شیر شیر خط
 .3شیر خط شیر
 .4شیر خط خط
 .5خط شیر شیر
 .6خط شیر خط
 .7خط خط شیر
 .8خط خط خط

دقیقا هشت خروجی ممکن وجود دارد .کدامشان حداقل دو شیر دارند؟ شماره  1،2،3و  .5چهار خروجی از هشت
خروجی ممکن ،بنابراین جواب 𝟖 𝟒⁄یا  ٪50شانس است .حاال ،چرا شوولیای این کار را با بازیهایش انجام نداد؟ در
بازی اولش چهار بار تاس انداختن وجود داشت ،که به معنی  6 × 6 × 6 × 6یا  1296امکان است .کار کندی بوده
است اما او میتوانست همه امکان ها را در عرض یک ساعت یا بیشتر بشمارد (لیست مربوط به آن چیزی شبیه به این
میباشد ،1123 ،1122 ،1121 ،1116 ،1115 ،1114 ،1113 ،1112 ،1111 :و  )...و سپس تعداد ترکیبهایی که عدد
شش در آنها وجود دارد را بشمارد ( )671و آن را بر  1296تقسیم کند تا به جواب برسد .شمارش به شما اجازه میدهد
اگر زمان داشته باشید ،تقریبا هر مساله احتماالتی را حل کنید .دومین بازی شوولیای را در نظر بگیرید :بیست و چهار
بار انداختن دو تاس! سی و شش خروجی ممکن برای دو تاس وجود دارد و بنابراین شمردن همه بیست و چهار بار
انداختن به معنی نوشتن ( 3624یک عدد سی و هفت رقمه) ترکیب است .حتی اگر وی میتوانست به طریقی در هر
ثانیه یک ترکیب را بنویسد ،برای لیست کردن همه آنها به زمانی بیش از سن دنیا نیاز بود .شمارش سودمند است اما
وقتی که زیاد طول میکشد نیاز دارید از میانبر استفاده کنید – و این علت وجود قوانین دیگر است.
قانون پنجم :در موارد معینی ،یا به معنی جمعکردن است
بیشتر وقتها میخواهیم شانس اتفاق افتادن "این یا آن" را تعیین کنیم  ،مانند اینکه شانسهای خارج شدن یک ورق
صورت یا یک آس از دسته ورقها چقدر است؟ وقتی که در مورد دو چیزی صحبت میکنیم که منحصر از هم هستند؛
یعنی ،غیر ممکن است که آن دو همزمان اتفاق بیافتند ،برای بدست آوردن احتمال کل میتوانید احتمالهای منحصر
به هر کدام را با هم جمع کنید .برای مثال ،شانسهای خارج شدن یک ورق صورت 𝟐𝟓 𝟏𝟐⁄و شانسهای خارج شدن
یک آس 𝟐𝟓 𝟒⁄است .چون این موارد پیشآمدهایی منحصر از هم هستند (غیر ممکن است که همزمان اتفاق بیافتند)،
میتوانیم آنها را جمع کنیم 𝟏𝟐⁄𝟓𝟐 + 𝟒⁄𝟓𝟐 = 𝟏𝟔⁄𝟓𝟐 :یا تقریبا  ٪31شانس وجود دارد.
اما اگر سوال متفاوتی بپرسیم چه اتفاقی میافتد :شانسهای خارج شدن یک آس از دسته ورقها یا یک خال خشتی
چقدر است؟ اگر این احتمالها را جمع کنیم به

𝟒⁄ + 𝟏𝟑⁄ = 𝟏𝟕⁄
𝟐𝟓
𝟐𝟓
𝟐𝟓

میرسیم ( 13خال خشتی در دسته ورقها

وجود دارد) .اما اگر بشماریم ،میبینیم که اشتباه است – جواب صحیح 𝟐𝟓 𝟏𝟔⁄است .چرا؟ زیرا این دو مورد منحصر از
هم نیستند – میتوانم آس خشتی بیرون بکشم! چون این مورد منحصر از هم نیست ،در اینجا "یا" به معنی جمع
کردن نیست.
بیایید نگاهی به اولین بازی شوولیای بیندازیم .به نظر میرسد وی سعی داشته از این قانون برای انداختن تاس خود
استفاده کند – جمع زدن چهار احتمال .𝟏⁄𝟔 + 𝟏⁄𝟔 + 𝟏⁄𝟔 + 𝟏⁄𝟔 :اما جواب نادرستی بدست آورد ،چون این چهار پیشآمد
منحصر از هم نیستند .قانون جمعزدن سودمند است ،اما باید مطمئن باشید که پیشآمدهایی که جمع میزنید از یکدیگر
منحصر باشند.

قانون ششم :در موارد معینی ،و به معنی ضرب کردن است
این قانون تقریبا متضاد با قانون قبلی است! اگر بخواهیم احتمال دو چیزی را که همزمان اتفاق میافتند بیابیم،
میتوانیم برای رسیدن به جواب احتمالها آنها را در هم ضرب کنیم – .اما فقط اگر دو پیشآمد منحصر از هم نباشند!
دو بار تاس انداختن را در نظر بگیرید .اگر بخواهیم احتمال آمدن عدد شش را در هر دو بار انداختن بیابیم ،میتوانیم
احتمال دو پیشآمد را در هم ضرب کنیم :شانس رسیدن به عدد شش در یک بار تاس انداختن 𝟔 𝟏⁄است و همچنین

𝟏⁄
𝟔

برای انداختن دومین تاس .بنابراین شانس رسیدن به دو عدد شش 𝟔𝟑 𝟏⁄𝟔 × 𝟏⁄𝟔 = 𝟏⁄است .همچنین میتوانید به
وسیله شمارش هم آن را تعیین کنید ،البته این راه بسیار سریعتری برای انجام آن است.
در قانون پنجم ،سوالی درباره احتمال خارج شدن یک آس یا یک خال خشتی از دسته ورقها پرسیدیم – قانون رد شد،
زیرا دو پیشآمد منحصر از هم نبودند .بنابراین چه اتفاقی میافتد اگر درباره احتمال خارج شدن یک آس و یک خال
خشتی بپرسیم؟ به بیان دیگر ،احتمال خارج شدن آس خشتی چقدر است؟ باید به صورت بینشی جواب 𝟐𝟓 𝟏⁄باشد ،اما
میتوانیم با قانون ششم آن را بررسی کنیم ،چون میدانیم که دو پیشآمد منحصر از هم نیستند .شانس رسیدن به یک
آس 𝟐𝟓 𝟒⁄و شانس یک خال خشتی

𝟏𝟑⁄
𝟐𝟓

است .آنها را در هم ضرب کنید:

𝟐𝟓.𝟒⁄𝟓𝟐 × 𝟏𝟑⁄𝟓𝟐 = 𝟓𝟐⁄𝟐𝟕𝟎𝟒 = 𝟏⁄

بنابراین قانون کار میکند و با محاسبه بینشی هماهنگ است.
آیا هنوز قوانین کافی برای حل کردن مسائل شوولیای داریم؟ اولین بازی وی را در نظر بگیریم:

اولین بازی :در چهار بار انداختن یک تاس ،اگر حداقل یکبار عدد شش بیاید شوولیای برنده می شود.
ما پیش از این متوجه شدیم که میتوانیم آن را بشماریم و جواب 𝟔𝟗𝟐𝟏 𝟔𝟕𝟏⁄را بدست آوردیم .اما یک ساعتی طول
میکشد .با استفاده از قوانینی که داریم ،آیا راه سریعتری وجود دارد؟
(به شما هشدار میدهم – یک مقدار ناخوشایند میشود .اگر واقعا به این میزان اهمیت نمیدهید ،از سردرد خود
جلوگیری کنید و این قسمت را رد کرده و به قانون هفتم بروید .اگر اهمیت میدهید پس ادامه دهید – متوجه خواهید
شد که ارزش تالش کردن را دارد).
اگر سوال درباره شانس های انداختن یک تاس به تعداد چهار بار و رسیدن به چهار عدد شش میبود ،آنگاه آن یک
سوال و برای چهار پیشآمدی میبود که منحصر از هم نیستند و میتوانستیم از قانون ششم استفاده کنیم:

× 𝟏⁄ × 𝟏⁄
𝟔
𝟔

𝟔𝟗𝟐𝟏 .𝟏⁄𝟔 × 𝟏⁄𝟔 = 𝟏⁄اما این چیزی نیست که پرسیده شده است .این یک سوال یا برای چهار پیشآمدی است که
منحصر از هم نیستند (این امکان برای شوولیای وجود دارد که چندین عدد شش در چهار بار انداختن بدست آورد) .پس
ما چه می توانیم بکنیم؟ خب ،یک راه این است که آن را در پیشآمدهایی که منحصر از هم هستند تجزیه کنیم و سپس
آنها را با هم جمع کنیم .یک راه دیگر برای تعبیر این بازی این است که:

شانسهای انداختن چهار تاس و بدست آوردن این موارد چقدر است:
الف .چهار عدد شش ،یا
ب .سه عدد شش و یک عدد غیر شش ،یا
ج .دو عدد شش و دو عدد غیر شش ،یا
د .یک عدد شش و سه عدد غیر شش
ممکن است مقداری پیچیده به نظر برسد ،اما این چهار پیشآمد منحصر از هم متفاوت است و اگر بتوانیم احتمال هر
کدام را حساب کنیم ،میتوانیم آنها را با هم جمع و جواب را بدست آوریم .ما پیش از این احتمال (الف) را با استفاده از
قانون ششم 𝟏⁄𝟏𝟐𝟗𝟔 :حساب کردیم .بنابراین درباره (ب) چطور؟ واقعا( ،ب) چهار احتمال منحصر از هم متفاوت است:
 ،6 ،6 ،6 .1غیر شش
 ،6 ،6 .2غیر شش6 ،
 ،6 .3غیر شش6 ،6 ،
 .4غیر شش6 ،6 ،6 ،
احتمال آمدن یک عدد شش برابر با 𝟔 𝟏⁄و احتمال آمدن یک عدد غیر شش 𝟔 𝟓⁄است .بنابراین ،احتمال هرکدام از آنها
برابر با 𝟔𝟗𝟐𝟏 𝟏⁄𝟔 × 𝟏⁄𝟔 × 𝟏⁄𝟔 × 𝟓⁄𝟔 = 𝟓⁄است .اکنون اگر هر چهار مورد را با هم جمع کنیم عدد 𝟔𝟗𝟐𝟏 𝟐𝟎⁄بدست
میآید .بنابراین احتمال (ب) 𝟔𝟗𝟐𝟏 𝟐𝟎⁄است.
درباره (ج) چطور؟ این یکی همانند قبلی است اما ترکیبات بیشتری وجود دارد .فهمیدن اینکه چند راه برای اینکه دقیقا
دو شش و دو غیر شش بیاید وجود دارد مهارتی است .اما شش راه وجود دارد:
 ،6 ،6 .1غیر شش ،غیر شش
 ،6 .2غیر شش ،6 ،غیر شش
 ،6 .3غیر شش ،غیر شش6 ،
 .4غیر شش ،6 ،6 ،غیر شش
 .5غیر شش ،6 ،غیر شش6 ،
 .6غیر شش ،غیر شش6 ،6 ،
و احتمال هر کدام از اینها برابر با
𝟔𝟗𝟐𝟏 𝟏𝟓𝟎⁄است.

𝟏⁄ × 𝟏⁄ × 𝟓⁄ × 𝟓⁄ = 𝟐𝟓⁄
𝟔
𝟔
𝟔
𝟔
𝟔𝟗𝟐𝟏

است .جمع کردن هر شش مورد برابر با

تنها (د) باقی میماند که برعکس (الف )33است:
الف .غیر شش ،غیر شش ،غیر شش6 ،
ب .غیر شش ،غیر شش ،6 ،غیر شش
ج .غیر شش ،6 ،غیر شش ،غیر شش
د ،6 .غیر شش ،غیر شش ،غیر شش
احتمال هر کدام برابر با 𝟔𝟗𝟐𝟏 𝟓⁄𝟔 × 𝟓⁄𝟔 × 𝟓⁄𝟔 × 𝟏⁄𝟔 = 𝟏𝟐𝟓⁄است .جمع کردن هر چهار مورد برابر با 𝟔𝟗𝟐𝟏 𝟓𝟎𝟎⁄است.
بنابراین اکنون احتمال چهار پیشآمد منحصر از هم را محاسبه کردیم:
الف .چهار عدد شش – (𝟔𝟗𝟐𝟏)𝟏⁄
ب .سه عدد شش و یک عدد غیر شش )𝟐𝟎⁄𝟏𝟐𝟗𝟔( -
ج .دو عدد شش و دو عدد غیر شش )𝟏𝟓𝟎⁄𝟏𝟐𝟗𝟔( -
د .یک عدد شش و سه عدد غیر شش )𝟓𝟎𝟎⁄𝟏𝟐𝟗𝟔( -
جمع کردن آن چهار احتمال (به طوری که قانون پنجم اجازه میدهد) ،کل

𝟔𝟕𝟏⁄
𝟔𝟗𝟐𝟏

یا حدود  ٪51.77را ارائه

میدهد .بنابراین میبینیم که این بازی خوبی برای شوولیای بوده است – به وسیله برنده شدن در بیشتر از  ٪50موارد،
او سرانجام محتمل به کسب سود بود اما بازی به اندازه کافی برابر بود که دوستان وی اعتقاد داشتند که آنها هم شانس
دارند – حداقل برای یک مدت زمان .مطمئنا نتیجه بسیار متفاوتی از  ٪66شانس پیروزی است که شوولیای اعتقاد
داشت که دارد!
این همانند جوابی است که میتوانستیم از شمارش بدست آوریم اما بسیار سریعتر .اگرچه در واقع نوعی شمارش انجام
دادیم – فقط این قانونهای جمع و ضرب کردن به ما اجازه دادند که همه چیز را بسیار سریعتر بدست آوریم .آیا
میتوانیم کار مشابهی به منظور بدست آوردن جواب بازی دوم شوولیای انجام دهیم؟ میتوانیم .اما با بیست و چهار بار
انداختن دو تاس که شاید یک ساعت یا بیشتر طول میکشد! از شمارش سریعتر است اما میتوانیم آن را حتی بهتر با
مهارتی انجام دهیم – این جایی است که قانون هفتم وارد می شود.

به نظر میرسه با مورد (ب) متضاد باشد – م.
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قانون هفتم :یک منهای "چیزی که اتفاق میافتد" = "چیزی که اتفاق نمیافتد"
یک قانون بینشی است .اگر شانس اتفاق افتادن چیزی  ٪10باشد ،شانس اتفاق نیفتادن آن  ٪90است .به چه علت این
مفید است؟ چون معموال بدست آوردن شانس اتفاق افتادن چیزی بسیار سخت است اما بدست آوردن شانس اتفاق
نیفتادن آن آسان است.
بازی دوم شوولیای را در نظر بگیرید .بدست آوردن شانس اینکه جفت شش حداقل یکبار در بیست و چهار بار انداختن
تاس بیاید شبیه به یک کابوس میماند ،چون پیشآمدهای ممکن بسیار متفاوتی دارید تا با هم جمع کنید ( 1جفت
شش 23 ،عدد غیر جفت شش؛  2جفت شش 22 ،عدد غیر جفت شش؛ و  ). ...از سوی دیگر ،اگر سوال متفاوتی بپرسیم
چه اتفاقی میافتد :شانس اینکه دو تاس را بیست و چهار بار بیندازیم و جفت شش بدست نیاید چقدر است؟ اکنون این
یک سوال و است ،چون پیشآمدها منحصر از هم نیستند بنابراین برای بدست آوردن جواب میتوانیم از قانون ششم
استفاده کنیم! اما در ابتدا قانون هفتم را دوبار استفاده خواهیم کرد – نگاه کنید.
شانس جفت شش آمدن در یکبار تاس انداختن برابر با 𝟔𝟑 𝟏⁄است .بنابراین به وسیله قانون هفتم ،شانس نیامدن جفت
شش برابر با 𝟔𝟑 1 − 𝟏⁄یا 𝟔𝟑 𝟑𝟓⁄است.
پس با استفاده کردن از قانون ششم (ضرب کردن) ،شانس نیامدن جفت شش  24بار در یک ردیف برابر با

× 𝟑𝟓⁄
𝟔𝟑

𝟔𝟑 𝟑𝟓⁄به تعداد بیست و چهار بار یا به عبارتی 𝟒𝟐)𝟔𝟑  (𝟑𝟓 ⁄است .ممکن است نخواهید این محاسبات را با دست انجام
دهید اما با استفاده کردن از یک ماشین حساب ،جوابی پیرامون  0.5086یا  ٪50.86مییابید .اما این شانس باختن
شوولیای است .به منظور پیدا کردن شانس برنده شدن شوولیای ،دوباره از قانون هفتم استفاده میکنیم1 − :
𝟒𝟏𝟗𝟒  ،𝟎. 𝟓𝟎𝟖𝟔 = 𝟎.یا حدود  .٪49.14اکنون واضح است که چرا وی در این بازی میباخت! شانس پیروز شدن وی
بسیار نزدیک به برابر بود به طوری که تشخیص اینکه این یک بازی برندهای یا بازندهای است برای وی سخت بود ،اما
بعد از خیلی بازی کردن بسیار احتمال باختن وی وجود داشت.
اگرچه تمامی مسائل احتماالت میتوانند از طریق شمارش حل شوند اما قانون هفتم میتواند یک میانبر سودمند باشد.
در واقع ،میتوانیم از قانون یکسانی برای حل کردن بازی اول شوولیای استفاده کنیم!
قانون هشتم :مجموع چندین انتخاب تصادفی خطی یک انتخاب تصادفی خطی نیست!
وحشتزده نشوید .این مورد سخت به نظر میرسد اما در واقع آسان است .یک "انتخاب تصادفی خطی" به طور ساده
یک پیشآمد تصافی است که همه خروجیها دارای یک شانس برابر اتفاق افتادن هستند .تاس انداختن مثال خوبی از
یک انتخاب تصادفی خطی است .اگر چندین تاس انداختن را جمع کنید ،با این وجود خروجیهای ممکن شانس اتفاق
افتادن مساوی ندارند .برای مثال ،اگر دو تاس را بیندازید شانس بدست آوردن هفت بسیار خوب است در حالی که
شانس بدست آوردن دوازده کم است .شمردن تمامی احتمالها نشان میدهد که چرا اینگونه است:
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ببینید چند مورد هفت وجود دارد و فقط یک دوازده! میتوانیم این را در یک نمودار به نام منحنی توزیع احتمال نشان
دهیم تا به صورت بصری شانس هر جمعی که بدست میآید را ببینید:

شکل 10 – 15
قانون هفتم ممکن است یک قانون بسیار واضح به نظر برسد اما من بارها طراحان بازی تازهکاری را دیدم که اشتباه
جمع کردن دو عددی که به صورت تصادفی انتخاب شدهاند را بدون در نظر گرفتن تاثیر آن مرتکب شدهاند .گاهی

اوقات این دقیقا تاثیری است که شما میخواهید – در بازی "سیاهچالها و اژدهاها "34بازیکنندهها شاخصهای
مهارتی (مجازی) را با مقادیری در دامنه  3تا  18بوسیله انداختن سه تاس شش وجهی بوجود میآورند .بنابراین تعداد
زیادی مقادیر شاخصی پیرامون  10یا  11می بینید اما مقادیر بسیار کمی از  3یا  18و این دقیقا چیزی است که طراحان
میخواهند .اگر بازیکنندهها به سادگی یک تاس بیست وجهی را برای بدست آوردن شاخصهایشان بیاندازند بازی
چطور متفاوت خواهد شد؟
طراحان بازیای که میخواهند مکانیک شانس را به عنوان یک ابزار در بازیهایشان استفاده کنند باید بدانند چه نوع
منحنی توزیع احتمالی را میخواهند و چطور بدست میآید .با تمرین کردن ،منحنیهای توزیع احتمال یک ابزار بسیار با
ارزش در جعبه ابزارتان خواهد شد.
قانون نهم :تاس انداختن
تمامی احتمالهایی که تاکنون درباره آنها صحبت کردیم احتمال نظری هستند ،یعنی وابسته به ریاضیات ،چیزی که
باید اتفاق بیفتد .گذشته از این احتمال عملی وجود دارد که برابر اندازهی چیزی است که اتفاق افتاده است .برای
مثال ،احتمال نظری بدست آوردن عدد  6زمانی که یک تاس را میاندازم برابر با دقیقا 𝟔 𝟏⁄یا حدود  16.67درصد است.
میتوانم احتمال عملی را با انداختن یک تاس شش وجهی به تعداد  100بار و ثبت کردن اینکه چندبار یک عدد شش
بدست میآورم بیابم .ممکنه  20عدد شش را در  100بار ثبت کنم .در این حالت ،احتمال عملی من  ٪20است که زیاد
هم از احتمال نظری دور نیست .البته هرچه بیشتر امتحان کنم ،به انتظاری که از احتمال عملی دارم تا به احتمال
نظری برسد نزدیکتر میشوم .این مورد گاهی اوقات بهعنوان روش "مونت کارلو "35شناخته شده است ،همان
کازینوی معروف.
نکته خوبی که در روش مونت کارلو در تعیین کردن احتمال وجود دارد این است که هیچگونه ریاضی پیچیدهای را
استفاده نکرده است – شما فقط آزمایش را بارها و بارها تکرار و چیزی که پدیدار میشود را ثبت میکنید .این روش
گاهی اوقات میتواند نتایج مفیدتری از احتمال نظری بدهد ،زیرا اندازه گرفتن یک چیز واقعی است .اگر فاکتوری وجود
داشته باشد که علوم ریاضی آن را ثبت نکند (برای مثال ،شاید تاش شما کمی به سمت شش آن سنگینتر باشد) ،یا اگر
ریاضی بسیار پیچیده شود که با نمایش نظری مورد خود نتوانید به نتیجه برسید ،روش مونت کارلو میتواند بکار آید.
شوولیای میتوانست به آسانی جوابهای مناسبی را برای سواالتش به وسیله بارها و بارها انداختن تاس ،جمع کردن
بردنها و تقسیم بر تعداد دفعات امتحان بدست آورد.
و اکنون در عصر رایانه اگر مقداری برنامهنویسی بدانید (یا کسی را بشناسید که برنامهنویسی بداند – قانون دهم را
ببینید) ،میتوانید میلیونها امتحان را در عرض چند دقیقه شبیهسازی کنید .نوشتن برنامه شبیهسازی بازیها و بدست
Dungeons and Dragons
Monte Carlo
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آوردن جوابهای احتمالی بسیار مفید زیاد سخت نیست .برای مثال ،در بازی "مونوپولی "36بیشتر روی کدام خانهها
قرار میگیریم؟ تقریبا یافتن این مورد به صورت نظری غیر ممکن است – اما یک شبیهسازی ساده مونت کارلو به شما
اجازه می دهد جواب سوال را به سرعت به وسیله کامپیوتر با انداختن تاس و حرکت کردن تکهها در اطراف صفحه بازی
به تعداد چند میلیون بار ،بدست آورید.
قانون دهم :گیکها عاشق خودنمایی هستند (قانون گومبالد)37
این قانون مهترین قانون احتمال است .اگر بقیه را فراموش کردید اما این مورد را بیاد دارید مشکلی نخواهید داشت.
منظرهای بسیار سختتری از احتمال وجود دارد که در اینجا به آنها رسیدگی نمیکنیم – وقتی با آنها روبرو
میشوید ،سادهترین کاری که میتوانید انجام دهید این است که کسی را که خود را "خوره ریاضی" میداند بیابید .به
طور کلی ،این افراد زمانی که کسی واقعا به مهارتشان نیاز داشته باشد به هیجان میآیند و تمام تالش خود را برای
کمک کردن به شما انجام میدهند .من از قانون دهم بارها و بارها برای حل کردن سوالهای سخت احتمالی طراحی
بازی استفاده کردهام .اگر هیچگونه خورهای در اطراف شما وجود ندارد ،سوال خود را در فورومها یا لیست نامهها قرار
دهید .اگر به دنبال یک جواب سریع هستید ،آن را با این جمله آغاز کنید "این مساله برای هرکسی که بخواهد آن را
حل کند شاید بسیار سخت باشد ،اما به هر حال فکر کردم که بپرسم" ،زیرا بسیار خبره ریاضی هستند که عاشق
تحسین حل کردن مسالهای هستند که دیگران فکر میکنند غیر ممکن است .از طرفی مساله سخت شما برای آنها
یک بازی است – چرا از تکنیکهای طراحی بازی برای آنکه تا آنجا که ممکن است آن را جذاب کنید استفاده نکنید؟
ممکن است حتی به گیک خود لطف کنید! من دوست دارم قانون دهم را به احترام آنتونی گومبالد ،شوولیای د مره،
"قانون گومبالد" بنامم ،کسی که با آگاهی از این اصل نه تنها مساله قمار خود را حل کرد (بخش ریاضیاش را ،به هر
حال) بلکه به صورت غیر عمدی نظریه احتمال را پایهریزی کرد.
ممکن است از بکار بردن قانون دهم نگران باشید زیرا از پرسیدن سوالهای احمقانه نگران هستید .اگر اینگونه احساس
میکنید فراموش نکنید که پاسکال و فرمات مدیون شوولیای هستند – بدون سوالهای احمقانه وی ،آنها هرگز
بخشی از بزرگترین کشفهای خود را بدست نمیآوردند .سوال احمقانه شما ممکن است به حقیقت بزرگی منجر شود –
اما هرگز نخواهید دانست مگر اینکه آن را بپرسید.
ارزش مورد انتظار
از احتمال در بخشهای مختلفی در طراحیهای خود استفاده خواهید کرد اما یکی از مفیدترین آنها محاسبه کردن
ارزش مورد انتظار خواهد بود .در بیشتر موارد .زمانی که اکشنی در یک بازی انجام میدهید ،آن اکشن ارزشی مثبت
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یا منفی دارد .ممکن است به صورت امتیاز ،توکن یا پول بدست آمده یا از دست رفته باشد .ارزش مورد انتظارِ یک
تراکنش در بازی میانگین تمامی ارزشهای ممکنی است که میتوانند به نتیجه برسند.
برای مثال ،ممکن است قانونی در یک بازی تختهای وجود داشته باشد که وقتی بازیکنندهای روی فضای سبز قرار
میگیرد ،میتواند یک تاس شش وجهی را انداخته و امتیازهای قدرتی زیادی بدست آورد .ارزش مورد انتظار این پیشآمد
میانگین تمامی خروجیهای ممکن است .از آنجا که تمام احتمالها برابر است به منظور بدست آوردن میانگین این
مورد ،میتوانیم تمام اعداد ممکن تاس را با هم جمع کنیم 1+2+3+4+5+6=21 :و بر  6تقسیم کنیم که  3.5میشود.
به عنوان یک طراح بازی برای شما بسیار مفید است که بدانید هربار که کسی روی یک فضای سبز قرار میگیرد ،به
طور میانگین  3.5امتیاز قدرت بدست میآورد.
اما تمامی مثالها بسیار ساده نیستند – برخی دارای خروجیهای منفی و خروجیهایی هستند که یکسان نیستند.
بازیای را در نظر بگیرید که بازیکننده دو تاس را میاندازد .اگر عدد  7یا عدد  11بیاید  5دالر برنده میشود ،اما اگر
عدد دیگری بیاید  1دالر از دست میدهد .ارزش مورد انتظار این بازی را چگونه بدست میآوریم؟
شانس آمدن عدد  7برابر با 𝟔𝟑 𝟔⁄است.
شانس آمدن عدد  11برابر با 𝟔𝟑 𝟐⁄است.
با استفاده از قانون هشتم شانس آمدن عدد دیگری برابر با 𝟔𝟑 1 − 𝟖⁄یا 𝟔𝟑 𝟐𝟖⁄است.
بنابراین برای محاسبه ارزش مورد انتظار ،احتمالها را در ارزشهای هر کدام ضرب و مانند زیر همه را با هم جمع
میکنیم:
خروجی

احتمال × خروجی

ارزش

7

𝟓𝟔⁄ × $
𝟔𝟑

0.83$

11

𝟓𝟐⁄ × $
𝟔𝟑

0.28$

عددی دیگر

𝟏𝟐𝟖⁄ × −$
𝟔𝟑

-0.78$

ارزش مورد انتظار

0.33$

بنابراین میبینیم بازی خوبی برای انجام دادن است زیرا در دراز مدت به طور میانگین در هر بار بازیکردن سی و سه
سنت برنده میشوید .اما چه اتفاقی میافتد اگر بازی را به طوری که فقط عدد هفت عدد برنده شدن و عدد یازده سبب
از دست دادن یک دالر شود ،دقیقا مانند دیگر عددها ،تغییر دهیم؟ در این حالت ارزش مورد انتظار به صورت زیر تغییر
میکند:
خروجی

احتمال × خروجی

ارزش

7

𝟓𝟔⁄ × $
𝟔𝟑

0.83$

عددی دیگر

𝟏𝟑𝟎⁄ × −$
𝟔𝟑

-0.83$
0.00$

ارزش مورد انتظار

ارزش مورد انتظار صفر به این معنی است که این بازی به همان اندازه خوب است که یک سکه را در دراز مدت
بیاندازیم .بردن و باختن به طور کامل متوازن شده است .چه اتفاقی میافتد اگر دوباره آن را به طوری که این بار فقط
عدد یازده برنده شود تغییر دهیم؟
خروجی

احتمال × خروجی

ارزش

11

𝟓𝟐⁄ × $
𝟔𝟑

0.28$

عددی دیگر

𝟏𝟑𝟒⁄ × −$
𝟔𝟑

-0.94$

ارزش مورد انتظار

-0.86$

آخ! همانطور که انتظار داشتید ،این یک بازی باختنی است .در هر بار که بازی میکنید به طور میانگین حدود هشتاد و
شش سنت از دست خواهید داد .البته میتوانید آن را به یک بازی منصف یا حتی یک بازی برندهای ،با افزایش قیمت
بدست آوردن عدد یازده تبدیل کنید.

ارزشها را با دقت در نظر بگیرید
ارزش مورد انتظار یک ابزار عالی برای باالنسکردن بازی است که در فصل بعدی بیشتر در مورد آن صحبت خواهیم
کرد – اما اگر نسبت به ارزش صحیح یک خروجی دقت نکنید ،در این صورت میتواند بسیار گمراهکننده باشد.
این سه حمله را که ممکن است بخشی از یک بازی نقشآفرینی فانتزی باشند در نظر بگیرید:
نام حمله

احتمال برخورد کردن

میزان آسیب

باد

100٪

4

گلوله آتشین

80٪

5

اشعه برقی

20٪

40

ارزش مورد انتظار هرکدام از اینها چقدر است؟ باد ساده است – دقیقا  4میزان آسیب میرساند ،بنابراین ارزش مورد
انتظار این حمله برابر با  4است .گلوله آتشین  ٪80زمانها برخورد میکند و  ٪20زمانها از دست میرود ،بنابراین
ارزش مورد انتظار آن برابر با 𝟒 = )𝟐  (𝟓 × 𝟎. 𝟖) + (𝟎 × 𝟎.امتیاز است ،همانند حمله باد .حمله اشعه برقی در بیشتر موارد
برخورد نمیکند اما زمانی که برخورد میکند ،یک ضربه سنگین میزند .ارزش مورد انتظار آن برابر با

(𝟒𝟎 × 𝟎. 𝟐) +

𝟖 = )𝟖  (𝟎 × 𝟎.امتیاز است.
اکنون براساس این ارزشها ،یک نتیجه ممکن است این باشد که بازیکنندهها همیشه از حمله اشعه برقی استفاده
میکنند چون به طور میانگین دو برابر آسیب دو حمله دیگر را میرساند .و اگر با دشمنی که دارای  500واحد سالمتی
است میجنگید ،ممکن است درست باشد .اما در مورد دشمنی با  15واحد سالمتی چطور؟ بیشتر بازیکنندهها در این
مورد از اشعه برقی استفاده نمیکنند – آنها چیزی ضعیفتر اما مطمئنتر را ترجیح میدهند .چرا اینگونه است؟ زیرا
هرچند پیچ برقی میتواند  40واحد آسیب برساند اما تنها  15واحد از آنها در آن حالت استفاده میشود – ارزش مورد
انتظار حقیقی پیچ برقی در برابر با دشمنی با  15واحد سالمتی برابر با 𝟑 = )𝟎 × 𝟖  (𝟎. 𝟐𝟎 × 𝟏𝟓) + (𝟎.امتیاز است ،که
کمتر از هر دو حمله باد و گلوله آتشین است.
باید همیشه مراقب اندازه گرفتن ارزشهای حقیقی اکشنها در بازی خود باشید .اگر چیزی سودی میدهد که
بازیکننده نمیتواند از آن استفاده کند یا شامل جریمهای مخفی است ،باید آن را در محاسبههای خود لحاظ کنید.

عنصر انسانی
همچنین باید به خاطر داشته باشید که محاسبههای ارزش مورد انتظار رفتار انسان را به طور کامل پیشگویی نمیکند.
انتظار دارید که بازیکنندهها همیشه گزینهای را که بیشترین ارزش مورد انتظار را دارد انتخاب کنند ،اما همیشه به این
صورت نیست .در برخی موارد این به سبب نادانی میباشد چون بازیکنندهها ارزش مورد انتظار حقیقی را نمیدانند.
برای مثال ،اگر به بازیکنندهها شانسهای مربوطه به باد ،گلوله آتشین و اشعه برقی را نگویید و کشف کردن آن را از
طریق سعی و خطا به بازیکنندهها بسپارید ،ممکن است متوجه شوید که بازیکنندههایی که اشعه برقی را چندین بار
استفاده کردهاند و هرگز ضربهای نزدند به این نتیجه برسند که " اشعه برقی هرگز ضربهای نمیزند" و بنابراین ارزش
مورد انتظار صفر را دارد .تخمینیهایی که بازیکنندهها درباره اینکه چه میزان یک پیشآمد اتفاق میافتد میزنند معموال
نادرست است .باید مواظب "احتمالهای درککردنی" که بازیکنندهها انجام میدهند باشید چون تعیینکننده روش
بازی آنها خواهد بود.
اما بعضی وقتها بازیکنندهها حتی با داشتن اطالعاتی کامل باز هم موردی را که باالترین ارزش مورد انتظار را دارد
انتخاب نخواهند کرد .دو روانشناس به نامهای کهنمان 38و تورسکی 39آزمایش جالبی را انجام دادهاند که در آن از
تعدادی افراد پرسیدهاند که کدام یک از دو بازی زیر را دوست دارند بازی کنند:
بازی الف:
 66٪شانس برنده شدن  2400دالر
 33٪شانس برنده شدن  2500دالر
 1٪شانس برنده شدن  0دالر (  1٪شانس برنده نشدن)
بازی ب:
 100٪شانس برنده شدن  2400دالر
هردو بازیهای بسیار خوبی برای انجام دادن هستند! اما آیا یکی بهتر از دیگری است؟ اگر محاسبههای ارزش مورد
انتظار را انجام دهید میبینید که بازی الف ارزش مورد انتظار باالتری دارد:
ارزش مورد انتظار بازی الف:
𝟗𝟎𝟒𝟐𝟎. 𝟔𝟔 × $𝟐𝟒𝟎𝟎 + 𝟎. 𝟑𝟑 × $𝟐𝟓𝟎𝟎 + 𝟎. 𝟎𝟏 × $𝟎 = $

Kahneman
Tversky

38
39

ارزش مورد انتظار بازی ب:
𝟎𝟎𝟒𝟐𝟏. 𝟎𝟎 × 𝟐𝟒𝟎𝟎 = $

اما فقط  ٪18افرادی که آزمایش شدهاند بازی الف را انتخاب کردند درحالی که  ٪82ترجیح دادند بازی ب را انجام
دهند.
چرا؟ علت این است که محاسبه ارزش مورد انتظار عنصر انسانی مهمی را در محاسبههای خود لحاظ نمیکند :پشیمانی.
افراد نه تنها به دنبال انتخابهایی هستند که بیشترین لذت را خلق میکنند بلکه از مواردی که سبب بیشترین زحمت
میشوند جلوگیری میکنند .اگر بازی الف را بازی کنید (و فرض میکنیم که فقط یکبار بازی را انجام دهید) و به اندازه
کافی بدشانس باشید که آن  ٪1شانس و  0دالر را بدست آورید ،احساس خیلی بدی خواهد بود .افراد معموال برای
حذف کردن عامل پشیمانی مایل به پرداخت قیمتی هستند – چنانکه یک فروشنده بیمه آن را به صورت "خریداری
آسودگی خاطر" بیان میکند .آنها نه تنها به منظور جلوگیری کردن از پشیمانی مایل به پرداخت قیمتی هستند بلکه
مایل به خطر کردن هم هستند .به همین دلیل است که یک قمارباز که مقدار اندکی پول از دست داده معموال به منظور
تالش برای پس گرفتن پول مایل به بیشتر خطر کردن است .تورسکی این مورد را به این صورت بیان میکند" :زمانی
که خطر کردن برای سود باشد ،افراد محافظهکار می شوند .آنها سود مطمئن را به سود نامطئمن ترجیح میدهند .اما
همچنین متوجه شدیم زمانی که افراد با انتخابی بین یک از دست دادن مطمئن کوچک و یک از دست دادن محتمل
بزرگ روبرو میشوند ،شرطبندی خواهند کرد".
در برخی موارد ذهن انسان رسیک هایی را خارج از تناسب بزرگنمایی می کند .در یک مطالعه ،تورسکی از افراد پرسیده
است که احتمال مربوط به دالیل مختلف مرگ را تخمین بزنند و نتایج زیر را بدست آورده است:
دلیل مرگ

احتمال تخمین زده شده

احتمال واقعی

مرض قلبی

22٪

34٪

سرطان

18٪

23٪

دیگر مرگهای طبیعی

33٪

35٪

تصادف

32٪

5٪

قتل

10٪

1٪

دیگر مرگهای غیر طبیعی

11٪

2٪

موردی که جالبه این است که افراد ،سه دسته باالیی (علتهای مرگ طبیعی) را کمتر از اندازه واقعی تخمین زدند و به
صورت قابل مالحظه ای سه دسته پایینی (علتهای مرگ غیر طبیعی) را بیش از اندازه واقعی برآورد کردند .این
تحریف از واقعیت به منظور عکسالعملی از ترس پاسخگرا به نظر میرسد .این چه نسبتی با طراحی بازی دارد؟ به
عنوان یک طراح نه تنها باید درکی از احتمالهای واقعی پیشآمدها بلکه باید درکی از احتمالهای درککردنی،که
ممکن است به دالیلی کامال متفاوت باشند ،در بازی خود داشته باشید.
زمانی که ارزش مورد انتظار را محاسبه میکنید باید هر دو احتمال واقعی و درککردنی را به حساب آورید ،که اطالعات
مفیدی را که سبب ایجاد لنز بیست و هشتم میشود فراهم میکنند.

لنز بیست و هشتم :لنز ارزش مورد انتظار
برای استفاده از این لنز درباره احتمال پیشآمدهای متفاوتی که در بازی شما اتفاق میافتند و معنی و مفهومی که برای
بازیکننده دارند فکر کنید.
سوالهای زیر را از خود بپرسید:





احتمال واقعی اتفاق افتادن یک پیشآمد معین چقدر است؟
احتمال درککردنی آن چقدر است؟
خروجی آن پیشآمد چه ارزشی دارد؟ آیا ارزش میتواند کمی باشد؟ آیا جنبههای ناملموسی از ارزش وجود دارد
که به حساب نمیآورم؟
زمانی که تمام خروجیهای ممکن را جمع میکنم هر اکشنی که بازیکننده میتواند انجام دهد یک ارزش
مورد انتظار متفاوتی دارد .آیا از این ارزشها راضی هستم؟ آیا به بازیکننده انتخابهای جذاب میدهند؟ آیا
خیلی مثبت یا خیلی منفی هستند؟

ارزش مورد انتظار یکی از ابزارهای بسیار باارزش شما برای تحلیل کردن باالنس بازی است .چالش استفاده کردن از
آن در پیدا کردن راهی به منظور نمایش عددی هر چیزی که میتواند برای بازیکننده اتفاق بیفتد است .بدست آوردن
و از دست دادن پول برای نمایش دادن ساده است .اما ارزش عددی " "boots of speedکه به شما اجازه
سریعتر دویدن میدهند یا یک " "warp gateکه به شما اجازه رد کردن دو مرحله را میدهد چقدر است؟ به طور
کامل کمی کردن این موارد مشکل است – اما به این معنی نیست که نمیتوانید حدس بزنید .چنانکه در فصل 11
خواهیم دید ،همانطور که درگیر تکرارهای چندگانهِ آزمایش بازی ،تنظیم کردن پارامترها و ارزشها در بازی خود
هستید ،در حال تنظیم تخمینهای خود از ارزشهای خروجیهای متفاوت نیز می باشید .کمی کردن این عناصر

ناملموس میتواند کامال آموزنده باشند زیرا سبب میشوند تا در مورد اینکه چه چیزی و چرا برای بازیکننده باارزش
است به طور کامل فکر کنید – و این دانش کامل شما را در کنترل باالنس بازیتان قرار خواهد داد.
مهارت و شانس در هم پیچیدهاند
به همان اندازه که احتمال و تفاوت بین ارزشهای واقعی و درککردنی ممکن است حساس باشند ،مکانیک بازی
شانس دارای حساسیت های بیشتری در خود است .آن اندازه که عالقه داریم فکر کنیم شانس و مهارت مکانیکهای
کامال مجزایی هستند ،تعاملهای مهمی بین آنها وجود دارد که نمیتوانیم آنها را نادیده بگیریم .در اینجا پنج تعامل
بسیار مهم مهارت/شانس برای یک طراح بازی که آنها را در نظر داشته باشد وجود دارد.
 .1تخمین زدن شانس یک مهارت است .در بسیاری از بازیها چیزی که بازیکنندههای ماهر را از
بازیکنندههای غیر ماهر جدا میکند توانایی آنها در پیشگویی کردن چیزی است که در آینده اتفاق خواهد
افتاد ،معموال در محاسبه کردن احتمالها .برای مثال بازی بلک جک 40تماما درباره دانستن شانس است.
برخی از بازیکنندهها حتی "کارت شماری" را که تمرینی مربوط به ثبت کردن این است که چه کارتهایی
قبال بازی شدهاند ،تمرین میکنند چون هر کارتی که با آن بازی میشود احتمال اینکه چه کارتیهایی در بعد
میتوانند ظاهر شوند را تغییر میدهد .احتمالهای درککردنی در بازی شما میتواند فرق بزرگی بین
بازیکنندههایی که ارزیابهای ماهری هستند و آنها که نیستند ایجاد کند.
 .2مهارتها احتمال موفقیت دارند .فردی ممکن است از روی سادگی فکر کند که بازیهایی مانند
شطرنج یا بیسبال که به طور کامل مهارتی هستند ،هیچ صورتی از اتفاقی یا ریسکی بودن در آنها وجود
ندارد .اما از نقطه نظر بازیکننده این واقعا حقیقت ندارد .هر اکشنی مقداری سطح ریسک دارد و
بازیکنندههایی که دائما در حال گرفتن تصمیمهای ارزش مورد انتظار میباشند ،تصمیم میگیرند که چه
زمانی امن بازی کنند و چه زمانی ریسکهای بزرگی را انجام دهند .این ریسکها میتواند به منظور کمی
کردن مشکل باشند (احتمال اینکه بتوانم پایگاه را ترک کنم ،یا اینکه بتوانم وزیر حریفم را بدون اینکه متوجه
شود بدام اندازم چقدر است؟) ،اما آنها هنوز هم ریسک هستند .زمانی که بازیای طراحی میکنید باید
مطئمن باشید که آنها باالنس باشند درست همانطور که المانهای بازی "شانس خالص" مانند بیرون
کشیدن کارت یا انداختن تاس را باالنس میکنید.
 .3تخمین زدن مهارت حریف یک مهارت است .بخش بزرگی از توانایی بازیکننده به منظور تعیین
کردن شانسهای موفقیت برای یک اکشن خاص بستگی به توانایی آن در تخمین زدن مهارت حریف دارد.
بخش جذابی از بسیاری بازیها تالش برای گول زدن حریف است به طوری که فکر کنند مهارتهای شما از
آنها بیشتر است تا از تالش زیاد وی جلوگیری و سبب مردد شدن وی شود .همچنین گاهی اوقات مخالف
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آن صحیح است – در برخی بازیها این یک استراتژی خوبی است که سبب شوید بازیکننده فکر کند که
مهارتهای شما کمتر از مقدار واقعی آنها است ،برای اینکه حریف شما به استراتژیهای ماهرانه شما توجه
نمیکند و ممکن است اکشنهایی را امتحان کند که در برابر یک بازیکننده ماهر ریسکی باشند.
 .4پیشگویی شانس خالص یک مهارت فرضی است .بشر در جستجوی الگوهایی ،از روی قصد و
ناخودآگاه ،است تا به پیشگویی اینکه چه چیزی در آینده اتفاق خواهد افتاد کمک کند .عالقه بیش از اندازه ما
برای الگوها معموال منجر میشود تا در جستجو و پیدا کردن الگوهایی باشیم که وجود ندارند .دو مورد از
رایجترین الگوهای نادرست "استدالل نادرست نوار خوششانسی" (چندین پیروزی پشت سر هم داشتم در
نتیجه یکی دیگه هم محتمل است) و مخالف آن" ،استدالل غلط قمار باز" ( چندین شکست داشتم بنابراین
باید یکبار برنده شوم) هستند .این موارد را عامی در نظر گرفتن ساده است اما در ذهن همه جانبه بازیکننده
پیدا کردن این الگوهای ساختگی احساسی شبیه به تمرین یک مهارت واقعی دارد و به عنوان یک طراح باید
راههایی را برای استفاده از آن به منظور برتری خود پیدا کنید.
 .5کنترل شانس خالص یک مهارت فرضی است .نه تنها ذهنهای ما فعاالنه به دنبال الگوها هستند
بلکه آنها همچنین فعاالنه و بسیار سخت به دنبال روابط علت و معلولی هستند .با شانس خالص هیچ راهی
برای کنترل کردن خروجی وجود ندارد – اما این سبب متوقف کردن افراد از انداختن تاس به شکلی خاص،
حمل کردن سحرهای شانس یا متوسل شدن به تشریفات مذهبی خرافاتی دیگر نمیشود .این احساس که
ممکن است امکان کنترل کردن سرنوشت وجود داشته باشد بخشی از چیزی است که سبب میشود بازیهای
قماربازی بسیار جذاب باشند .به طور عقالنی میدانیم که این ممکن نیست اما زمانی که میخواهید تاس را
بیاندازید گفتن "بیا ،بیا  "...همانا احساسی شبیه به اینکه ممکن است امکان داشته باشد به وجود میآورد به
خصوص زمانی که خوششناس باشید! اگر سعی در انجام بازیهای شانس خالص دارید اما به طور کامل خود
را از قید این ایده که هر چیزی که شما فکر میکنید یا انجام میدهید میتواند روی خروجی تاثیر بگذارد رها
کردید ،بخش زیادی از لذت بازی ناگهان از بین میرود .تمایل طبیعی ما به منظور تالش برای کنترل کردن
سرنوشت میتواند سبب شود بازیهای شانسی ،احساسی شبیه به بازیهای مهارتی داشته باشند.
شانس یک مورد مهارتآمیز است چون با ریاضی سخت ،روانشناسی بشر و تمامی مکانیکهای پایه بازی در هم
پیچیده شده است .اما این مهارتآمیز بودن آن چیزی است که به بازیها شکوه ،پیچیدگی و عمق میدهد .آخرین مورد
از شش مکانیک پایه بازی به ما لنز بیست و نهم را میدهد.

لنز بیست و نهم :لنز شانس
برای استفاده از این لنز تمرکز خود را روی قسمتهایی از بازی بگذارید که با تصادفی و ریسکی بودن سر و کار دارد،
به خاطر داشته باشید که آن دو مورد یکسان نیستند.
سوالهای زیر را از خود بپرسید:







چه چیزی در بازی من واقعا تصادفی است؟ چه قسمتهایی عینا احساس تصادفی بودن میدهند؟
آیا تصادفی بودن به بازیکنندهها احساس مثبتی از شور و چالش یا احساس منفی از نومیدی و نداشتن کنترل
میدهد؟
آیا تغییر دادن منحنیهای توزیع احتمال بازی من را بهبود میبخشد؟
آیا بازیکنندهها فرصتی به منظور خطر کردنهای جذاب در بازی دارند؟
رابطه بین شانس و مهارت در بازی من چیست؟ آیا راههایی وجود دارد که بتوانم سبب شوم عناصر تصادفی
احساسی بیشتر شبیه به تمرین یک مهارت داشته باشند؟ آیا راههایی وجود دارد که بتوانم سبب شوم
مهارتهای تمرین کردنی احساسی بیشتر شبیه به خطر کردن داشته باشند؟

تصادفی و ریسکی بودن شبیه چاشنی غذا هستند .یک بازی بدون هیچ نشانهای از آنها میتواند به طور کامل بی مزه
باشد اما در صورت استفاده بیش از حد چیزهای دیگر را از بین میبرند .اما در صورت استفاده صحیح از آنها طعم
چیزهای دیگر را در بازی شما آشکار میکنند .متاسفانه استفاده کردن از آنها در بازی شما به اندازه پاشیدن بر روی
غذا ساده نیست .باید به بازی خود دقت کنید و ببینید در کجا عناصر تصادفی و ریسکی بودن به صورت طبیعی رخ
میدهند و سپس تصمیم بگیرید که چطور میتوانید بهترین راه را برای پیشنهاد آنها بکار ببرید .در تلهی اینکه فکر
کنید عناصر شانس فقط در مواردی مانند انداختن تاس و خلق تصادفی اعداد اتفاق میافتند نیفتید .برعکس میتوانید
آنها را هر جا که بازیکننده با مجهولی برخورد میکند بیابید.
باالخره تمامی شش مکانیک پایه بازی را بررسی کردیم .به زودی مکانیکهای پیشرفتهتری مانند معماها و ساختارهای
داستانسرایی تعاملی را که از اینها ساخته شدهاند بررسی خواهیم کرد .اما در ابتدا نیاز به پیدا کردن روشهایی برای
باالنس کردن این عناصر ابتدایی داریم.

