صعود به باال
کتابراهنمایطراحیبازیهایویدیویی

اسکات راجرز
Scott Rogers

ترجمه:

شعیبحسینیمقدم
نرگس نوروزی

انتشاراتدانشگاهصداوسیما

سرشناسه :راجرز ،اسکات Rogers, Scott
عنوان و نام پديدآور :صعود به باال :کتاب راهنمای طراحی بازیهای ویدیویی /اسکات راجرز؛ ترجمه شعیب
حسینیمقدم ،نرگس نوروزی.
.1396،

مشخصات نشر :تهران :دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایرا ن
مشخصات ظاهری: ۶12ص. :مصور.
شابک 850000: 978-600-8380-06-1 :ریال
وضعیت فهرست نویسی:فیپا
يادداشت:عنوان اصلیLevel up! : the guide to great video game design,2010. :
یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.
عنوان دیگر:کتاب راهنمای بازیهای ویدیویی.
موضوع :بازیهای کامپیوتری  --برنامهنویسیComputer games -- Programming
موضوع :بازیهای کامپیوتری  --طراحیComputer games -- Design
موضوع :بازیهای ویدئویی  --طراحی Video games -- Design
شناسه افزوده :حسینی مقدم ،شعیب،- ۱۳۶۱ ،مترجم
شناسه افزوده :نوروزی ،نرگس، ۱۳۶۳ ،-مترجم
شناسه افزوده :دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
رده بندی کنگره:2 1396ر 2ب QA 76/76 /رده بندی دیویی 794/81 :کتابشناسیملی447737 :

انتشارات دانشگاه صدا و سیما
عضو انجمن فرهنگی ناشــران کتاب دانشگاهی

صعود به باال :کتاب راهنمای طراحی بازیهای ویدیویی
اسکات راجرز Scott Rogers

ترجمه:شعیب حسینی مقدم ،نرگس نوروزی
ویراستار :مارال شعبانلو
طراح جلد :شعیب حسینیمقدم
لیتوگرافی ،چاپ و صحافی :سروش
شمارگان 1000:نسخه

چاپ اول / 1396 :قیمت 85000:تومان

شابک1 :ـ  06ـ  8380ـ  600ـ 978

کلیه حقوق این اثر متعلق به دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ای ران است.

تهران ـ خیابان ولیعصر(عج) ،ابتدای بزرگراه نیایش ـ دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.

انتشارات (تلفن و دورنگار) 22652844ـ فروشگاه 22168620
www.iribu.ac.ir

فهرست مطالب

5

فهرست
عنوان............................................................................................................................................................................صفحه
پیشگفتارمترجمان13...............................................................................................................................
پیشگفتارناشر15......................................................................................................................................
دربارهنویسنده16.....................................................................................................................................
دکمه شروع را فشار دهید!17.................................................................................................................
یک طراح بسیار مشهور بازی18...........................................................................................................
این کتاب برای چه کسانی مفید است؟21...........................................................................................

سطح  :1تازهواردها خوش آمدید!23..................................................
تاریخچه مختصری از بازیهای ویدئویی26.......................................................................................
انواع بازی31.............................................................................................................................................
برنامهنویس 37.........................................................................................................................................
هنرمند38...................................................................................................................................................
طراح 40.....................................................................................................................................................
تهیهکننده41...............................................................................................................................................
تستکننده42............................................................................................................................................
آهنگساز43................................................................................................................................................
طراح صدا44............................................................................................................................................
نویسنده45.................................................................................................................................................
آیا تا به حال به انتشار بازی فکر کردهاید؟46.......................................................................................
مدیرتولید46.............................................................................................................................................

6

صعود به باال :کتاب راهنمای طراحی با زیهای ویدیویی

مدير خالق46...........................................................................................................................................
کارگردانهنری 47...................................................................................................................................
کارگردانتکنیکی47................................................................................................................................
و اما بقیه 47..............................................................................................................................................
واقعیات کلی و ایدههای هوشمندانه سطح 48................................................................................. 1

سطح :2ایدهها51.................................................................................
بازیکنانچهمیخواهند؟ 58...................................................................................................................
چرا من از سرگرمی بیزارم؟59...............................................................................................................
نجات نویسنده از مخمصه63.................................................................................................................
واقعیات کلی و ایدههای هوشمندانه سطح 65................................................................................. 2

سطح :3نوشتن داستان67.....................................................................
مثلث عجیب و غریب 74.......................................................................................................................
زمانجمعبندی 79...................................................................................................................................
ساختنشخصیتها82............................................................................................................................
نکاتی راجع به نوشتن برای بچههای تمام سنین87............................................................................
نوشتن به خاطر گرفتن مجوز88............................................................................................................
واقعیات کلی و ایدههای هوشمندانه سطح 90................................................................................. 3

سطح :4اینکه میتوانید یک بازی را طراحی کنید93........................،
آیا به این معناست که تشریفات اداری آن را هم میتوانید انجام دهید؟93.....................................
مرحله اول نوشتن سند طراحی بازی :سند تکبرگ97.....................................................................
نوشتن مرحله دوم سند طراحی بازی :سند  10صفحهای100.........................................................
قانونسهتاییها101.................................................................................................................................
سند طراحی بازی (و واقعیت ناخوشایندی راجع به نوشتن آنها)111............................................
پیشرفتنحوهبازی116.........................................................................................................................
واقعیات کلی و ایدههای هوشمندانه سطح 124.............................................................................. 4

سطح  :5سهتا  ،Cبخش  -1شخصیت125...............................................
شخصیتفکاهی128.............................................................................................................................

فهرست مطالب

7

شخصیتبیباک129..............................................................................................................................
شخصیتمهاجم130..............................................................................................................................
بیاییدکمیخودمانیشویم132.............................................................................................................
باالخره رسیدیم به بحث نحوه بازی137.............................................................................................
هنر هیچ کار نکردن146..........................................................................................................................
باالبر و اال کلنگ152...............................................................................................................................
من و سایهام 155......................................................................................................................................
آب خوب است یا ...؟157....................................................................................................................
استفاده از همه بخشها159...................................................................................................................
حرکت160...............................................................................................................................................
ظاهر160...................................................................................................................................................
فهرستموجودی160............................................................................................................................
تسلیحات161...........................................................................................................................................
ماتنهانیستیم161.....................................................................................................................................
همسایگانتانچهکسانیهستند؟167...................................................................................................
واقعیات کلی و ایدههای هوشمندانه سطح 171.............................................................................. 5

سطح  :6سهتا  ،Cبخش -2دوربین173...................................................
درست کار کردن :زاویههای دوربین173.............................................................................................
دوربین اول شخص180.........................................................................................................................
دوربین سوم شخص183.......................................................................................................................
رها کردن کنترل187................................................................................................................................
دو و نیم ب ُعد192......................................................................................................................................
دوربین هم اندازه193..............................................................................................................................
دوربین باال به پایین194..........................................................................................................................
دوربینهای موارد خاص196................................................................................................................
دید محدود196........................................................................................................................................
راهنماینمای دوربین197.....................................................................................................................
راهنمای زاویه دوربین201.....................................................................................................................
راهنمایحرکت دوربین203.................................................................................................................

8

صعود به باال :کتاب راهنمای طراحی با زیهای ویدیویی

نکات دیگر درباره دوربین206..............................................................................................................
همیشه دوربین را به سمت هدف بگیرید207....................................................................................
هرگز اجازه ندهید که شخصیت از جلوی دید دوربین خارج شود208........................................
دوربینهایچندنفره209.......................................................................................................................
واقعیات کلی و ایدههای هوشمندانه سطح 211.............................................................................. 6

سطح  :7سهتا  ،Cبخش -3کنترل ها213...............................................
رقص ،میمون ،رقص219.......................................................................................................................
وابسته به شخصیت یا دوربین؟225......................................................................................................
لرزش ،سر و صدا و چرخش227........................................................................................................
واقعیات کلی و ایدههای هوشمندانه سطح230................................................................................7

سطح  :8زبان عالئم -طراحی هاد و آیکون231...................................
نوار جان232............................................................................................................................................
هدفگیری234........................................................................................................................................
سنجشمهمات235................................................................................................................................
موجودی235............................................................................................................................................
امتیاز 237...................................................................................................................................................
رادار-نقشه239.........................................................................................................................................
یادآور حساس به موقعیت240..............................................................................................................
صفحهنمایشتمیز242..........................................................................................................................
آیا آیکن چیز برگر دارد؟243.................................................................................................................
رویداد فوری به دست نیاورید248.......................................................................................................
سخن پایانی درباره فونتها261............................................................................................................
واقعیات کلی و ایدههای هوشمندانه سطح 262.............................................................................. 8

سطح  :9همه آنچه درباره طراحی سطح یاد گرفتم از سطح  9بود263......
نام بازی274..............................................................................................................................................
نمودارمسیر282.......................................................................................................................................
نمودارمسیرمهاجمعتیقه283...............................................................................................................

فهرست مطالب

9

استفاده مجدد از تکرار285.....................................................................................................................
بخش نقشهبرداری به یادماندنی گری گاکس286..............................................................................
بخش نقشهبرداری به یادماندنی دیوید آرننسان292...........................................................................
جمعبندینقشهبرداری299....................................................................................................................
داستانتوطئه302.....................................................................................................................................
مسائلخاکستری303..............................................................................................................................
سطح آموزش را در آخر قرار دهید310...............................................................................................
واقعیات کلی و ایدههای هوشمندانه سطح 311.............................................................................. 9

سطح :10عناصر مبارزه313...................................................................
حاال باید من را ببوسید329....................................................................................................................
درباره حرکت329...................................................................................................................................
دربارهنگهبانی334...................................................................................................................................
باالترینسطحبنگبنگ339...................................................................................................................
فرار و اسلحه349.....................................................................................................................................
فقط شلیک نه352...................................................................................................................................
مرگ :به چه درد میخورد؟360............................................................................................................
واقعیات کلی و ایدههای هوشمندانه سطح 362............................................................................10

سطح :11اینها همه میخواهند شما را بکشند365.................................
فرم و شکل تابع عملکرد است366......................................................................................................
ظاهر کردن آدم بدها381........................................................................................................................
من عاشق طراحی دشمنان هستم394..................................................................................................
از اینکه شما را تکهتکه کنم نفرت دارم405........................................................................................
دشمنانیکهدشمننیستند408..............................................................................................................
چگونه بهترین نبرد غول در دنیا را بسازیم410...................................................................................
غول چه کسی است؟410......................................................................................................................
مسائل مربوط به اندازه413.....................................................................................................................
چرا بزرگترین نبرد غول دنیا را نسازید؟420.....................................................................................
واقعیات کلی و ایدههای هوشمندانه سطح 422............................................................................11

10

صعود به باال :کتاب راهنمای طراحی با زیهای ویدیویی

سطح :12جزئیات اجزاء مکانیکی423...................................................
تله مرگ مقدس428...............................................................................................................................
وقت مردن 432........................................................................................................................................
موسیقیاجزاءمکانیکی435...................................................................................................................
یک جای کوچک آرام دوست داشتنی440.........................................................................................
سخنیکوتاهدربارهمینیگیمهاومیکروگیمها447.............................................................................
واقعیات کلی و ایدههای هوشمندانه سطح 450............................................................................12

سطح  :13حاال دارید با قدرت بازی میکنید451.................................
واقعیات کلی و ایدههای هوشمندانه سطح 480............................................................................13

سطح :14بازیهای چند نفره481......................................................-
چه تعداد مناسب است؟487.................................................................................................................
واقعیات کلی و ایدههای هوشمندانه سطح 495............................................................................14

سطح :15چند نکته درباره موسیقی497................................................
واقعیات کلی و ایدههای هوشمندانه سطح 513............................................................................15

سطح  :16صحنههای قطع بازی ،یا 515...............................................
واقعیات کلی و ایدههای هوشمندانه سطح 526............................................................................16

سطح  :17و حاال قسمت سخت ماجرا527.............................................
بازیهای ویدئویی کار بسیار سختی است531..................................................................................
بازیهای ویدئویی توسط انسانها ساخته میشوند532...................................................................
برای دعوت مجدد به نواختن چه باید کرد؟536...............................................................................
واقعیات کلی و ایدههای هوشمندانه سطح538.............................................................................17
ادامه؟ وقت رفتن به مرحله باالتر541...................................................................................................
پاداش سطح  :1نمونه تکبرگی543.....................................................................................................
نکات فروش منحصربه فرد 544...........................................................................................................
پاداش سطح  :2نمونه سند طراحی ده صفحهای547........................................................................

فهرست مطالب

11

داستان بازی550......................................................................................................................................:
نحوه بازی550........................................................................................................................................ :
شخصیتبازیکن551.............................................................................................................................
کنترلهایبازیکن(ایکسباکس552.........................................................................................)360
دنیای بازی552.........................................................................................................................................
تجربهبازی553........................................................................................................................................
اجزاءمکانیکیبازی 554........................................................................................................................
پاداش سطح  :3قالب سند طراحی بازی557......................................................................................
پاداش سطح  :4لیستی در اندازه متوسط از موضوعات داستان573.................................................
پاداش سطح  : 5لیستی بزرگی از محیطها575...................................................................................
پاداش سطح  :6اجزاء مکانیکی و مخاطرات581..............................................................................
پاداش سطح  :7قالب طراحی دشمن583............................................................................................
پاداش سطح  :8قالب طراحی غول585...............................................................................................
پاداش سطح  :9ارائه ایده مفهوم مهم587.............................................................................................
واژهنامه597...............................................................................................................................................
نمایه601....................................................................................................................................................

12

صعود به باال :کتاب راهنمای طراحی با زیهای ویدیویی

پیشگفتار

13

پیشگفتار مترجمان
بایــد صادقانــه بگویــم اولیــن بــار کــه تصمیــم بــه ترجمــه ایــن کتــاب گرفتــم ،هیــچ عالقـهای بــه
بــازی کــردن بــا کامپیوتــر یــا کنســول بــازی نداشــتم .حتــی وقتــی دوســتان و اطرافیانــم مشــغول بــه بازی
بودنــد و میخواســتند کــه همراهشــان شــوم ،هیـچگاه عالقـهای از خــود نشــان نمـیدادم .ایــن پافشــاری
اســتمرار داشــت تــا اینکــه بعــد از چنــد ســال متوجــه حضــور پررنــگ بازیهــای رایانـهای در بخشــی
از زندگــی مــردم شــدم .مردمــی کــه بــرای گذرانــدن اوقاتشــان در متــرو ،محــل کار ،منــزل و  ...دائمـ ًا در

حــال بــازی هســتند .هــر چنــد کــه در ابتــدا بــرای خــودم هــم بســیار تعجـبآور بــود و ایــن ســؤال دائمـ ًا
بــه ذهنــم خطــور میکــرد کــه چــرا مــردم ایــن همــه از وقتشــان را صــرف ایــن کار بیهــوده میکننــد؟ و
چــرا بهجــای آن مطالعــه نمیکننــد؟ و چراهــای دیگــری کــه در ذهنــم نقــش میبســت؛ امــا شــاید بــرای
رســیدن بــه ایــن جوابهــا اندکــی دیــر شــده بــود .بایــد بــه پراهمیــت شــدن آن در زندگــی بشــر امــروزه
تــن مـیدادم و چــارهای دیگــر میاندیشــیدم و آن چــاره ایــن بــود کــه شــاید بتــوان بهمــرور مفاهیــم جدی
در زندگــی بشــر را بهوســیله بــازی بــه مــردم منتقــل کــرد کاری کــه کمپانیهــای معــروف دنیــا در زمینــه
ســاخت بازیهــای رایانــه باقــوت و جدیــت دنبــال کــرده بودنــد و بــه توفیقــات فراوانــی رســیده بودنــد.
فیلمهــا و انیمیشـنهایی ســاخته شــده بودنــد کــه شــخصیتهای آن بــه خاطــر محبوبیــت در بازیهــای
رایانـهای موفقیــت در گیشــه را باعــث شــده بودنــد و در یــک مقالــه مشــاهده کــرده بــودم کــه بازیهــای
رایانـهای و کلیــپ و فیلــم و ســریال بیشــترین تأثیــر اقناعــی را بــر مخاطــب میگذارنــد و از ایــن میــان
درصــد بازیهــای رایانـهای و کلیــپ از مابقــی بیشــتر بــود.
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امــا ،رســیدن بــه ایــن جایــگاه ،احتیــاج بــه شــناخت دربــاره چگونگــی و روشهــای طراحــی
و مدیریــت اینگونــه بازیهــا داشــت ،کــه مــان را بــر آن داشــت تــا بــا بررســی در کتابهــای
ترجمهشــده بــه ســراغ مراحــل بعــدی بــروم؛ امــا متأســفانه بــه هیــچ نمونــه ترجمهشــدهای کــه
در بــازار کتــاب وجــود داشــته باشــد نرســیدم .میتوانــم بهجــرأت بگویــم کــه حتــی هیچگونــه
کتابــی در بعــد هنــری و طراحــی در ایــن زمینــه نیافتــم .هــر چنــد کــه در بعــد نرمافــزاری و
مهندســی کتابهــای اندکــی یافــت میشــد .در همیــن بیــن و درپــی جســتوجو دربــاره ایــن
موضــوع بــا دوســتی بــه نــام امیــن برمکــی آشــنا شــدم .وی مشــغول بــه ســاخت انیمیشــن بــود و
بــازی جدیــدی را بــرای موبایــل ،همــراه گروهــش ســاخته بودنــد .حیــن صحبتهایــی کــه بــا وی
داشــتم اتفاق ـ ًا بحــث بــه ســمت بازیهــای رایان ـهای و عالقــه وی بــه طراحــی اینگونــه بازیهــا
رفــت .وی نــام کتابــی را بــه میــان آورد کــه نویســندهاش بــه شــکل بــازی گونــه توانســته بــود روش
طراحــی بــازی را تشــریح کنــد .عالقهمنــد و پیگیــر شــدم کــه کتــاب را بیابــم و مطالعــه کنــم.
بعــد از مطالعــه اجمالــی متوجــه شــدم کتابــی بســیار روان و قابلفهــم بــرای همــه عالقهمنــدان
بــه ســاخت بازیهــای یارانــهای اســت و در فصلهــای مختلفــش بهتمامــی اتفاقــات ممکــن در
طراحــی یــک بــازی رایان ـهای اشــاره شــده بــود و میتوانســت بهعنــوان یــک منبــع مهــم بــرای
طراحــی اینگونــه از بازیهــا بــه آن اســتناد کــرد .منبعــی کــه بــه نــکات مهمــی در زمینــه طراحــی
و کارگردانــی بازیهــای یارانـهای پرداختــه بــود .و آن کتــاب همیــن کتابــی اســت کــه پیــش روی
خواننــدگان گرانقــدر وجــود دارد .کتابــی کــه بــه نظــر بــرای افــرادی کــه میخواهنــد بــه مباحــث
طراحــی بازیهــای رایان ـهای ورود کننــد ،بســیار مفیــد خواهــد بــود.
بــدون شــک حضــور ،تالشهــای مســتمر و صبــر ســرکار خانــم نرگــس نــوروزی در ایــن پــروژه
اگــر نبــود ،هی ـچگاه بــه ایــن ســرعت ترجمــه کتــاب بــه پایــان خــود نزدیــک نمیشــد .الزم اســت
از تالشهــای صمیمانــه تــوأم بــا صبــر ایشــان در پیشــبرد ایــن پــروژه کمــال تشــکر را داشــته باشــم.
در ایــن ترجمــه تمــام تالش بــر این بوده کــه بتوانیم اصالت متــن را حفظ کنیم؛ اما بــه علت وجود
نداشــتن بعضــی اصطالحــات محــاورهای در زبــان فارســی مجبــور به انــدک تغییراتــی بودیم کــه برای
خواننــده قابلفهمتــر باشــد .امیــد اســت کــه کلیــه طیــف عالقهمنــدان و متخصصــان در زمینــه طراحی
و ســاخت بازیهــای رایانـهای ،چــه مبتــدی و چــه حرفـهای ،از این کتــاب بهــره کافــی و الزم را ببرند.

					

شعیب حسینی مقدم
نرگس نوروزی
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پیشگفتار ناشر
اســکات شــروع بــه نوشــتن یــک کتــاب راهنمــا کــرد ،کتابــی کــه هــر وقــت یــک طــراح
بخواهــد بــه اصــول برگــردد ،میتوانــد از قفســه کتابخانــه آن را بــردارد یــا میتوانــد روی
کامپیوتــر شــخصی خــود آن را داشــته باشــد و یــا بهصــورت الکترونیکــی آن را بخوانــد .کتابــی
بهعنــوان راهنمــای پیشــاهنگها یــا ســالنامه کشــاورزان بــرای ســاخت بــازی .اســکات حتــی
تصاویــر ســاده و شــفافی کــه احتمــاالً در متــون جدیــد وجــود دارنــد را در آن جــای داده اســت.
زمانــی کــه هــر تیــم ورزشــی ،هــر پایــگاه نظامــی یــا هــر تــاش بشــری خواهــان موفقیــت
اســت ،همــه از یکجــا شــروع میکننــد :از پایــه! بعــد از یــک بــرد بــزرگ ،چندیــن مرتبــه تــا بــه
حــال شــنیدیم« ،همــه ایــن نتایــج برمیگــردد بــه اصــول ».یکــی از آن اصــول کــه در طراحــی
بــازی ارزشــمند اســت« ،انجــام درســت یــک کار اســت ».خــوب آقــای راجــرز ایــن مــورد را در
کتــاب راهنمایــش انجــام داده اســت.
خــواه ،یــک طــراح جدیــد هســتید کــه شــروع بــه کار نمودهایــد یــا یــک کهنـهکار هســتید کــه
در یــک مســئله دشــوار گیــر افتــاده اســت ،ایــن کتــاب راهنمــا را از قفســه کتابخانــه خــود بیــرون
بکشــید و برگردیــد بــه اصــول .مــن بــه شــما قــول میدهــم کــه برایتــان الهامبخــش باشــد.
دنیبیلسون
معاون بازیهای مرکزی THQ
فوریه2010
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درباره نویسنده
پــس از اینکــه اســکات راجــرز کشــف کــرد کــه طراحــان بــازی ،شــادی و نشــاط بیشــتری دارنــد،
حرفــه  16ســاله خــود در بــازی ویدئویــی را آغــاز کــرد .او در طراحــی بســیاری از بازیهــای ویدئویــی
موفــق همــکاری کــرده اســت کــه شــامل :دنیــای پــک مــن ،مجموعه ماکســیمو ،خــدای جنــگ ،مجموعه
کشــیده شــده بــه زندگــی 1و ســواران تاریکی اســت .اســکات در حــال حاضر یکــی از مدیران خــاق THQ
اســت و بیــرون از محــدوده حملــه هســتهای لوسآنجلــس بــا همســر دوســت داشــتنیاش ،دو فرزندش و
بســیاری از شــخصیتهای کارهایــش زندگــی میکنــد.

1- Drawn to Life series

دکمه شروع را فشار دهید!
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دکمه شروع را فشار دهید!
اگر شبیه من هستید ...
پیــش از آنکــه کتابــی را بخریــد ،صفحه اولــش را میخوانید .فهمیــدهام اگر صفحــه اول آن را دوســت
داشــته باشــم ،احتمــاالً کل آن کتــاب را دوســت خواهــم داشــت .متوجــه شــدهام کــه بســیاری از کتابهــا
یــک چکیــده هیجانانگیــز در صفحــه اول خــود دارنــد تــا خواننــده را بــه خــود جــذب کننــد ،مثل:
پنجههــای کثیــف زامبــی بــا عصبانیــت پیراهــن جــک را چنــگ زد ،همینطــور کــه تیغــش ســر آن
موجــود را مثــل یــک هندوانــه رســیده میبریــد .یــک لگــد محکــم بــه نیمتنــه بیســرش ،او را بــه پاییــن
پلههــا داخــل جمعیــت حریصــی انداخــت کــه مثــل یــک مــوج میخروشــیدند .زمانــی کــه خواهــران و
بــرادران زنــدة جســد فهمیدنــد کــه بــدن بیســر او فقــط یــک تکــه گوشــت مــرده اســت حملــه خــود را

متوقــف کردنــد .درنــگ آنهــا بــه جــک فرصتــی داد تــا نگاهــی روی شــانهاش بینــدازد و ببینــد کــه اولین
ســرانجام بــه هلیکوپتــر رســید .جــک در مقابــل جمعیتی کــه در حال نزدیــک شــدن بودند ،مقاومــت کرد.
همینطــور کــه دســتان چنــگ زده را بــا حــرص از مچهایشــان جــدا میکــرد ،فریــاد زد« :آن کار را شــروع
کنیــد! مــن نمیتوانــم آنهــا را بــرای همیشــه نگــه دارم!» اولیــن در حالــی کــه دیوانـهوار ســوئیچها را مـیزد
فریــاد زد« :اما،جــک مــن نمیدانــم چطــوری یــک هلیکوپتــر را هدایــت میکننــد!»
هرگــز ،در ایــن کتــاب بــه چنیــن تاکتیکهــای کمارزشــی متوســل نشــدهام .همچنیــن متوجه شــدهام
کــه برخــی از کتابهــا بــا چــاپ یــک نقلقــول مثبــت از یــک متخصــص در صنعــت یــا فــرد معــروف
در نخســتین صفحــه ،ســعی در بــه دســت آوردن احتــرام دارند:
مــن از خوانــدن صفحــه اول کتــاب «صعود به بــاال» چیزهای بیشــتری یاد گرفتــم! کتاب فوقالعــادهای
دربــاره طراحــی بازیهــای ویدئویــی که از کار  25ســاله در صنعــت بازیهای ویدئویــی آموختم!
1

1- Evelyn
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یک طراح بسیار مشهور بازی
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مســلم ًا بــه کســی نیــاز نداریــد کــه بــه شــما بگویــد چگونــه تصمیــم بگیریــد .تنهــا بــا انتخــاب این
کتــاب میتوانــم بــه شــما بگویــم کــه یــک خواننــده بصیــر هســتید .همچنیــن بایــد بگویــم کــه دنبــال
حقیقــت واقعــی ســاخت بازیهــای ویدیویــی هســتید .ایــن کتــاب بــه شــما یــاد میدهــد کــه چــه
کســی ،چــه چیــزی ،کجــا و مهمتــر از همــه چگونــه بازیهــای ویدئویــی را طراحــی کنیــد .اگــر بــه
بازیهــای ســکهای ،قهرمــان داســتان ،خــوراک لوبیــای پــر ادویــه ،تلههــای مرگبــار ،ارگونومی ،ســرگرمی،
مارهــای آبــی بــزرگ ،عمارتهــای خالــی از ســکنه ،جزیرههــا و کوچههــا ،پرشهــا ،خرگوشهــای
قاتــل ،موضوعــات مهــم و تکــراری ،پیتــزا مکزیکــی ،شــخصیتهای غیــر بازیکــن ،طراحیهــای
تکبــرگ ،جلســات زیــر و بمــی صــدا ،کاوشهــا ،جوجههــای روباتیکــی ،بمبهــای هوشــمند ،مثلــث
عجیبوغریــب ،چیزهــای غیــر ســرگرمکننده ،خشــونت (whack-a-mole) ،و بــازی ســکهای کــه از

چکــش بــرای ضربــه زدن بــه اســباببازی اســتفاده میشــود ، XXX،محــور Yو زامبیهــا عالقهمنــد
هســتید ،ایــن کتــاب مناســب شماســت.
پیــش از آنکــه شــروع کنیــم ،بــه خاطــر داشــته باشــید کــه راههــای زیــادی بــرای طراحــی بــازی
وجــود دارد .تــا زمانــی کــه بتواننــد ایدههــای طــراح را انتقــال دهنــد ،همه آنها معتبــر هســتند .ترفندها و
تکنیکهایــی کــه در «صعــود بــه بــاال» وجــود دارند ،روشهــای من برای ســاخت طراحی بازی هســتند.
یــادآوری ســریع دیگــر ،زمانــی کــه میگویــم «مــن یــک بــازی طراحــی کــردم» نوعــی ســادهگویی
اســت .بازیهــای ویدئویــی توســط افــراد فوقالعــاده بــا اســتعداد ســاخته شــده اســت (بـهزودی بــه شــما
معرفــی خواهنــد شــد ).و بــرای اینکــه ایــن حــس را انتقــال دهنــد کــه همــه آنچــه مــن انجــام دادم نهتنهــا
3
نادرســت نیســت بلکــه خودخواهانــه 2اســت .هیــچ فردیتــی در کار تیمی نیســت.
اکثــر بازیهایــی کــه در طراحــی آنهــا کمــک کــردهام بازیهــای ماجراجویانــه تــک نفــره بودنــد ،بــه
همیــن خاطــر بســیاری از مثالهــای «صعــود بــه بــاال» از ایــن دســت میباشــند! بــه ســمت ایــن دیــدگاه
کشــیده میشــوند .مــن اینگونــه فکــر میکنــم؛ امــا همچنیــن فهمیــدهام کــه بیشــتر مفاهیــم نحــوه بــازی
قابــل انتقــال بــه انــواع بســیار متفاوتــی از بازیهــا هســتند .انتقــال توصیــه مــن بــه بازیتــان بــدون در نظــر
گرفتــن نــوع بازیتــان کار خیلی ســختی نیســت.
 -1بیشــک آن قــدر باهــوش هســتید کــه فهمیــده باشــید ایــن یــک نقــل قــول واقعــی نیســت ،چراکــه یــک طــراح
بســیار مشــهور بــازی وجــود نــدارد؛ مگــر اینکــه شــما شــیگرو میاموتــو ،ســازنده ماریــو را در نظــر بگیریــد .وای! من
بایــد ایــن جملــه را بــه ژاپنــی ترجمــه مــی کــردم!
 -2ایــن یــک صنعــت کوچــک اســت .هیچکــس نمیتوانــد کســی را اذیــت کنــد! آدم ســخت کــوش و خوبی باشــید
تــا موفق شــوید.
 -3از قضا (به طور طعنه آمیزی) یک من وجود دارد.
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مطلــب دیگــری کــه پیــش از شــروع بایــد بــه آن اشــاره کنــم .اگــر دنبــال یــک فصــل
بهخصــوص بــرای نحــوه بــازی میگردیــد ،خودتــان را اذیــت نکنیــد .بــه خاطــر اینکــه همــه
فصــول در ایــن کتــاب دربــاره نحــوه بــازی میباشــند .بایســتی همیشــه بــه نحــوه بــازی فکــر کنیــد
و اینکــه چطــور چیزهــا روی بازیکــن اثــر میگذارنــد ،حتــی هنــگام طراحــی عناصــر منفعــل مثــل:
صحنههــای قطــع بــازی و صفحــات وقفــه.
از آنجایــی کــه تــا حــدی آن را ســاختهاید ،ممکــن اســت مــن هــم در ابتــدا بــا گفتــن اخبــار بــد
شــروع کنــم .ســاخت بازیهــای ویدئویــی کار بســیار ســختی اســت 1.در زمینــه بازیهــای ویدئویــی
بــرای مــدت  16ســال کار کــردهام و روی بازیهایــی کار کــردهام کــه میلیونهــا کپــی از آنهــا فروختــه
شــده اســت.
امــا ،حــاال فهمیــدهام کــه ســاخت بازیهــای ویدئویــی بهتریــن شــغل دنیاســت .ســاخت بازیهــا
میتوانــد کار هیجانانگیــز ،خســتهکننده ،رضایتبخــش ،اســترسزا ،گیجکننــده ،کسـلکننده ،اســتفراغآور
و ســرگرمکننده محــض باشــد.

نه شما نمیتوانید شغل من را داشته باشید

در طــول حرف ـهام ،بــه ایدههــای هوشــمندانهای دســت یافتــم و یکســری واقعیــات کلــی را یــاد
گرفتــم .بــرای راحتــی شــما آنهــا را در انتهــای هــر فصــل اضافــه کــردهام .همچنیــن چنــد چیز بســیار مهم
هــم یــاد گرفتـهام .شــما میتوانیــد بگوییــد آنهــا خیلــی مهــم هســتند چــون آنهــا را بهصــورت برجســته
نوشــتهام .اولیــن چیــز بســیار مهمــی کــه یــاد گرفتــم ایــن بــود:

طراحان بازی سرگرمی بیشتری دارند.

مــن ایــن را بــه خوبــی میدانــم چــون اول بهعنــوان یــک هنرمنــد در صنعت بازیهــای ویدئویــی کار
میکــردم 2.در آن عصــر  16بیتــی هنرمنــدان بازیهــای ویدئویــی تصاویــر را بــا پیکسـلها میکشــیدند.
3
چندیــن هنرمنــد  16بیتــی عالــی وجــود دارند ،مثــل پل روبرتســون.
و تیمهایــی کــه بازیهــای ســرباز جهانــی و بازیهــای جنگــی کالســیک  Capcomرا ســاختند؛
امــا کشــیدن تصاویــر بــا اســتفاده از پیکسـلها بــرای مــن مثــل کشــیدن بــا کاشـیهای حمــام اســت.

 - 1کارفرمایــی داشــتم کــه در راهــروی دفترمــان راه میرفــت و زیــر لــب مــی گفــت« :چقــدر بازیهــای ویدئویــی
کار ســختی هســتند »!.مــن بــه اومیخندیــدم ،امــا حــاال دیگــر ایــن کار را نمیکنــم .حــق بــا او بــود.
 - 2در واقــع بــه مــا «فروشــندگان پیکســلی» ( )pixel pushersو «میمــون هــای جنــی» ( )sprite monkeysمـی
گفتنــد کــه هیچکــدام از آنهــا علیرغــم اینکــه ایــن اصطالحــات خیلــی بامــزه بــه نظــر میرســند ،هرگــز بــه معنــای
تحســین نبودند.
3- Paul Robertson
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در اینجا تصویری را مشاهده میکنید که با استفاده از پیکسلها ساختهام:

همینطــور کــه مشــغول کشــیدن پیکسـلها بــودم ،صدای خنــده ناهنجــاری را شــنیدم کــه از گروهی
از اتاقکهــای مجــاور مــن میآمــد .مــن از روی دیــوار بهدقــت نگریســتم و گروهــی از طراحــان بــازی
ویدئویــی را دیــدم کــه شــاد بودنــد و اوقــات خوشــی را ســپری میکردنــد .خــوب کامـ ً
ا واضــح اســت
کــه مــن بــا کشــیدن پیکسـلها اوقــات خوشــی را ســپری نمیکــردم .فهمیــدم آن طراحــان بــازی بیشــتر
از مــن از کارشــان لــذت میبرنــد! ســاخت بازیهــای ویدئویــی بایســتی لذتبخــش باشــد! مــن هــم
میخواهــم لــذت ببــرم! مــن هــم میخواهــم یــک طــراح بــازی شــوم! و مــن ایــن کار را کــردم .ســرانجام
پیشــرفت کــردم و یــک طــراح بــازی شــدم .بعــد از اینکــه یــک طــراح واقعــی بــازی شــدم ،دومیــن چیــز
بســیار مهــم را یــاد گرفتم:

هیچ کس در تیم مایل نیست طراحی شما را بخواند.

کشــف ایــن مطلــب بســیار وحشــتناک اســت؛ امــا ایــن چیــزی اســت کــه هــر طــراح بــازی نیازمنــد
شــنیدن آن اســت .مــن یــک طــراح جدیــد بــازی بــا طرحهــای جدیــد بــازی کــه آمــاده بیــرون آمــدن
اســت ،بــودم و هیچکــس نمیخواســت هیچکــدام از آنهــا را بخوانــد! مــن بایــد چــه کار میکــردم؟
بــرای حــل ایــن مشــکل و وادار کــردن همکارانــم بــه خوانــدن نســخههای طراحــی خــود ،شــروع بــه
کشــیدن آنهــا بهصــورت کارتــون کــردم و حــدس بزنیــد چــه اتفاقــی افتــاد؟ ایــن کار جــواب داد .آنهــا
ایدههایــی کــه مــن میخواســتم ،بــه هــم تیمیهایــم منتقــل کردنــد و مــن تاکنــون بازیهــا را بــه ایــن
صــورت طراحــی کــردهام کــه بســیاری از آنهــا پرفروشتریــن عناویــن شــدند .بــه ایــن خاطــر اســت کــه
شــما کارتونهــای زیــادی پیــدا میکنیــد؛ بنابرایــن بــه خوانــدن ادامــه میدهیــد و ایدههــای ارائهشــده،
میفهمیــد .اگــر شــما هــم همیــن کار را کنیــد ،میتوانیــد آنهــا را در طراحــی خــود بــه کار ببریــد و شــما
هــم یــک طــراح فوقالعــاده شــوید.
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این کتاب برای چه کسانی مفید است؟
فرض کنید شما یکی از این افراد هستید.
یــک متخصــص بازیهــای ویدئویــی .کتابهــای زیــادی دربــاره طراحــی بازیهــای ویدئویــی
وجــود دارد؛ امــا بیشــتر آنهــا پــر از نظریــه میباشــند ،کــه هرگــز هنــگام ســاخت یک بــازی به نظــرم مفید
نبودهانــد .اشــتباه نکنیــد ،زمانــی کــه در یــک همایــش تولیدکننــدگان بازیها هســتید ،نظریه خوب اســت؛
امــا زمانــی کــه روی یــک بــازی کار میکنــم و خــودم را بــرای انجــام یــک کار دشــوار آمــاده میکنــم،
خــون روی همــه دیوارهــا پاشــیده اســت 1،بــه توصیــه عملی و ضــروری دربــاره چگونگی حل مشــکالتی
کــه ممکــن اســت بــا آن مواجــه شــوم نیــاز دارم .بــه ایــن مطلــب اشــاره کــردم بــه خاطــر اینکــه گمــان
میکنــم برخــی از شــما کــه کتــاب «صعــود بــه بــاال» را میخوانیــد متخصصیــن بــا تجربــه بازیهــای
ویدئویــی باشــید .امیــدوارم کــه تکنیکهــا و نــکات ایــن کتــاب در کارهــای روزمرهتــان مفیــد باشــد .البته
بــه ایــن معنــا نیســت کــه ایــن کتــاب بــرای مبتدیــان قابل اســتفاده نیســت.
مــن دربــاره شــما ،طراحــان آینــده بازیهــای ویدئویــی ،دارم صحبــت میکنــم .یــک صفحــه قبــل
را بــه خاطــر میآوریــد کــه بــه شــما گفتم من یک فروشــنده پیکســل بــودم؟ نکتــه آن داســتان این بــود که
مــن درســت مثــل شــما بــودم .شــاید شــما هم یــک هنرمند هســتید کــه از شــنیدن صــدای خنــده طراحان
بــازی در دفتــر دیگــری خســته شــدهاید .یــا یــک برنامهنویســی کــه میدانــد میتوانــد رویارویــی بهتــری
از آنچــه در حــال حاضــر یــک احمــق در بازیتــان بــا دشــمن انجــام میدهــد ،داشــته باشــد یــا شــاید شــما
آزمایشــگری هســتید کــه میخواهــد در دنیــا پیشــرفت کنــد؛ امــا نمیدانــد چگونــه میتوانــد ایــن کار را
 - 1خون مجازی .تا آنجایی که من میدانم هیچ کس از ساخت یک بازی ویدئویی نمرده است.
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انجــام دهــد .زمانــی کــه میخواســتم یــک طــراح بازیهــای ویدئویــی شــوم ،هیــچ کتابــی در ایــن زمینــه
نبــود .بایســتی همــه چیــز را از دیگــر طراحــان بــازی یــاد میگرفتیــم .مــن خوششــانس بــودم کــه یــک
مربــی داشــتم و فرصتــی بــرای کار کــردن آن هــم بهعنــوان یــک طــراح بــازی .اگــر شــما هیچکــدام از اینها
را نداریــد ،اخــم نکنیــد .ایــن کتــاب را بخوانیــد؛ مــن مربــی شــما میشــوم .فقــط الزم اســت توصیههــای
مــن را انجــام دهیــد ،آمــاده باشــید و وقتــی فرصتــی پیــش میآیــد از آن اســتفاده کنیــد.
ایــن کتــاب همچنیــن بــرای دانشــجویان طراحــی بازیهــای ویدئویــی مناســب اســت .برگردیــم
بــه زمانــی کــه ســاخت بازیهــا را شــروع کــردم ،هیــچ کالســی در زمینــه طراحــی بازیهــای ویدئویــی
نگذرانــدم؛ چــون اصــ ً
ا وجــود نداشــت! همینطــور کــه پیــش میرفتــم ،چیزهــا را میســاختم و
اشــتباهات زیــادی کــردم .بــه ایــن خاطر اســت که کتــاب را نوشــتم؛ بنابرایــن شــما میتوانید از اشــتباهات
مــن درس بگیریــد پیــش از آنکــه اشــتباهات شــما هــم شــوند.
در آخــر ،ایــن کتــاب متعلــق بــه هــر کســی اســت کــه عاشــق بازیهــای ویدئویی اســت .عاشــق
بازیهــای ویدئویــی هســتم .عاشــق بــازی کــردن بــا آنهــا هســتم .دوســت دارم آنهــا را بســازم و دوســت
دارم دربــاره ســاخت آنهــا بخوانــم .اگــر شــما میخواهیــد بازیهــای ویدئویــی را بســازید ،شــما هــم بایــد
عاشــق آنهــا باشــید .از قضــا ،برخــی را میشناســم کــه در بازیهــای ویدئویــی کار میکننــد و آزادانــه
پذیرفتهانــد کــه دوســت ندارنــد بــا ایــن بازیهــای ویدئویــی بــازی کننــد .اصـ ً
ا ایــن را نمیفهمــم .اگــر
شــما بازیهــای ویدئویــی را دوســت نداریــد پــس چــرا در ایــن حــوزه کار میکنیــد؟ آنهــا احمق هســتند.
آنهــا بایــد کنــار برونــد و اجــازه دهنــد کســانی آنهــا را بســازند کــه عاشــق بازیهــای ویدئویــی هســتند.
کســی مثل شــما!
آمادهاید؟ عالی است! بیایید ببینیم چگونه باید این بازیها را بسازیم!

