


بی نهایــت را انتخــاب کنیــد تــا پروژه ی شــ بــا حداقل مــوارد مورد نیــاز برای 

ایــن نــوع از بازی هــا بــه وجــود بیایــد و بعــد از آن شــ می توانیــد تغییــرات 

ل کنیــد یــا بــا طــرز کار سیســتم چنیــن بازی هایــی آشــنا شــوید. خــود را اعــ

ــای  ــل ج ــد حداق ــان می آی ــه می ــور ب ــن موت ــت ای ــت از قیم ــی صحب وقت

خوشــحالی اســت کــه بــه دلیل ســادگی موتــور قیمت آن نیز بســیار مناســب 

اســت. براســاس پلنی که برای نســخه ی ســوم این موتور در نظر گرفته شــده 

اســت، شــ در حالــت تجــاری بایــد ســالیانه مبلــغ ۱۴۹ دالر را پرداخت کنید. 

ی کافــی برخوردارنــد  بــر حســب تجربــه بــه کســانی کــه از توانایی هــای هــ

و هیــچ رس رشــته ای در برنامه نویســی ندارنــد پیشــنهاد می دهــم کــه ایــن 

ــور را امتحــان کننــد و ببیننــد کــه چگونــه می تواننــد بــه راحتــی یــک  موت

بــازی دوبعــدی و آن هــم بــدون هیچ گونــه پیچیدگــی خاصــی تولیــد کننــد. 

البتــه ســطح توقــع خــود را در ســطح وســعت موتــور مــورد نظــر نگــه دارید.
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ــود  ــادگی خ ــدی و س ن ــاس توا ــر اس ــب ب ــه ترتی ــی ب ــور قبل ــر دو موت اگ

توانســتند درون فهرســت مــا قــرار بگیرنــد، گزینه ی ســوم ما بیشــرت بــه خاطر 

بازی های شــاخصی که با آن ســاخته شــده به این فهرســت وارد شــده اســت. 

البتــه در کنــار ایــن ویژگــی، انتشــار بروزرســانی های مــدام و چنــد پلتفرمــه 

بــودن نیــز از قابلیت هــای دیگــر ایــن موتــور یــا بــه نوعــی فریــم ورک اســت.

ایــن موتــور کــه بــر پایــه نســخه ی ۴ فریــم ورک XNA توســعه داده شــده 

اســت، بــا هــدف افزایــش پلتفرم هــای هــدف ایــن فریــم ورک، کار خــود را 

رشوع کــرد. امــروزه تقریبــا بــا اســتفاده از ایــن موتــور می توانیــد بــازی خــود 

امــی پلتفرم هــای معــروف منتــرش کنیــد. البتــه بــرای انتشــار بــازی  را بــرای 

ــوییچ)  ــس و س ــن، ایکس باک ــود (پلی استیش ــول های موج ــرای کنس ــود ب خ

ــد. ــده باش ــت ش ــعه دهنده ثب ــوان توس ــه عن ــ ب ــام ش ــدا ن بایــد در ابت

ایــن موتــور بــه نســبت دو موتــور دیگــر دارای رابــط کاربری تصویری بســیار 

ــاهده  ــید مش ــرده  باش ــو ک ــت و ج ــداری جس ــر مق ــت و اگ ــدودی اس مح

ــا  ــان کد ه ــی و در می ــط برنامه نویس ــا در محی ــرت کاره ــه بیش ــد ک کرده ای

صــورت می گیــرد. بــرای همیــن کار کــردن بــا آن بــه نســبت دو موتــور دیگــر 

واقعــا ســخت تر اســت. امــا نکتــه ی جالبــی کــه ایــن موتــور دارد، پشــتیبانی 

ــت و محــدود بــه یــک زبــان  امــی زبان هــای .NET (دات نــت) اس از 

برنامه نویســی نیســت. شــ بــه راحتــی می توانیــد از کتابخانه هــای موجــود 

در فریــم ورک XNA و بعضــا کتابخانه هــای دیگــر در ایــن زمینــه اســتفاده 

ــد. ــرف کنی ــت برط ــه رسع ــازی را ب ــرای بازی س ــود ب ــای خ ــرده و نیازه ک

ــه ی  ــل دو گزین ــور در مقاب ــن موت ــوت ای ــاط ق ــن نق ــی از مهم تری ــا یک ام

دیگــر مــ بــاز بــودن آن اســت. یعنــی خــربی از پرداخت هــای ماهیانــه و 

ــه طــور  ــور ب ــن موت ــد کــه از قابلیت هــای ای ســالیانه نیســت و شــ آزادی

کامــل اســتفاده کنیــد. شــ برای آشــنایی بیشــرت بــا ایــن موتــور و دریافت آن 

 ( www.monogame.net ) می توانیــد بــه وبســایت ایــن موتــور بــازی ســازی

برویــد. شــ می توانیــد تعــدادی از بازی هــای ســاخته شــده بــا ایــن موتــور 

را در ویدئــوی زیــر مشــاهده کنیــد. البتــه بــرای جذابیــت بیشــرت موضــوع، 

ویدئــوی بازی هــای ســال ۲۰۱۴ ایــن موتــور برای شــ قرار داده شــده اســت.

ــای  ــل موتوره ــن موتــور در مقاب ــب ای ــدان جال ــه چن ــر ن ــالف ظاه برخ

ــاخته  ــا آن س ــی ب ــای باکیفیت ــه بازی ه ــه چ ــد ک ــاهده می کنی ــر مش دیگ

شــده و بــرای پلتفرم هــای مختلــف منتــرش شــده اســت و بــه نظــرم 

اســت. کافــی  موتــور  ایــن  ظرفیت هــای  دادن  نشــان  بــرای  همیــن 

ــری  ــوارد دیگ ــوان م ــه می ت ــه گرچ ــم ک ــان کن ــد بی ــه بای ــای مقال در انته

را هــم در ایــن زمینــه نــام بــرد ولــی بدانیــد کــه هــر یــک از مــوارد 

و  آمده انــد  فهرســت  ایــن  در  مشــخصی  هــدف  بــا  شــده  گفتــه 

ســعی شــده از موتورهایــی نــام بــرده شــود کــه همچنــان در حــال 

نشــده اند. فرامــوش  و  هســتند  جدیــد  بروزرســانی های  دریافــت 

مقــاالت  از  رسی  ایــن  شــبکه،  نرشیــه  بعــدی  هــای  ره  شــ در 

ورود  چگونگــی  مــورد  در  بیشــرت  و  داد  خواهیــم  ادامــه  را  آموزشــی 

بــه ایــن صنعــت بــزرگ صحبــت خواهیــم کــرد. همــراه مــا باشــید.
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مــدت هــا بــود کــه کمبــود یــک نرشیــه تخصصــی در حــوزه چندرســانه ای احســاس میشــد 

ــا در مــورد مباحــث  ــه ای وجــود داشــت ت ــن نرشی ــه ی شــکل گیری چنی و همــواره دغدغ

مرتبــط بــا رشــته ی چندرســانه ای بــه بحــث بپــردازد و بــا انتشــار اخبــار و مطالــب آموزشــی 

و بــه روز علمــی در مقولــه ی چندرســانه ای بــه افزایــش ســطح آگاهــی در ایــن حــوزه در 

میــان دانشــجویان و افــراد عالقه منــد بپــردازد. 

ره های آینــده بــار آموزشــی نرشیــه را کمــی بیشــرت از  ره و شــ قصــد داریــم در ایــن شــ

پیــش کنیــم و بــا اســتفاده از مقاله هــای پرکاربــردی کــه قــرار خواهیــم داد شــ بتوانیــد 

از آن هــا بــه عنــوان یــک رفرنــس آموزشــی بــرای کارهــای آینــده ی خــود اســتفاده کنیــد.

ــم،  ــا بپردازی ــه آنه ــد بیشــرت ب ــه بای ــن دانشــجویان ک ــوب در بی ــا از شــاخه های محب دو ت

ــا   ــرت ب ــی بیش ــ را کم ره، ش ــ ــن ش ــرای رشوع، در ای ــا ب ــت. م ــن و بازی سازیس انیمیش

ت مهمــی کــه  ــا تصمیــ ــم کــرد و همچنیــن ب ــه انیمیشــن آشــنا خواهی قوانیــن دوازه گان

ــوالت  ــه تح ــر ب ــه منج ــت ک ــازی رخ داده اس ــازی س ــت ب ــه ی صنع ــدا در تاریخچ از ابت

ــی  ــا یک ــپس ب ــد و س ــم ش ــنا خواهی ــده اند آش ــن ش ــت ثروت آفری ــن صنع ــی در ای عظیم

عیلی، گفتگــو خواهیــم کــرد و او  ــد اســ از 3D آرتیســت های موفــق کشــور، آقــای مجی

ــرای مــا خواهد گفــت. و  ــون پیمــوده ب ــات ارزشــمند خــود در مســیری کــه تا کن از تجربی

را دعــوت میکنیــم تاهمــراه نرشیــه شــبکه باشــید بــا اولیــن قســمت از رسی  در آخــر شــ

آموزش هــای بازی ســازی کــه امیدواریــم ایــن مقــاالت راهنــ و کمــک خوبــی بــرای ورود 

شــ بــه ایــن صنعــت باشــد.

سخن سردبير
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راســتی کــه ایــن موتــور در نســخه ی دوم خــود پیرشفــت فراوانــی را تجربــه 

ــه در نســخه ی  ــی  Nodal Layout  ک ــال ویژگ ــوان مث ــه عن ــرده اســت. ب ک

دوم بــه ایــن موتــور اضافــه شــد، قابلیتــی اســت کــه بعضــی از موتورهــای 

آن محــروم هســتند. پیش فــرض  داشــ  از  امــروزی همچنــان  بــزرگ 

ــای  ــا زبان ه ــب ب ــدن مخاط ــر نش ــه درگی ــه بهان ــور ب ــن موت ــازندگان ای س

ــور  توســعه  ــن موت ــرای ای ــان اختصاصــی را ب ــروزی، زب ــج ام ــده ی رای پیچی

داده انــد کــه بــه GameMaker Language مشــهور اســت. البتــه بــا 

ــخه ی جدیــد ایــن موتــور  ــت Nodal Layout بــه نس ــدن حال اضافــه ش

می شــود. راحت تــر  بســیار  بازی هــا  بــرای  برنامه نویســی  فرآینــد 

امــی ایــن جذابیت هــا کــم کنــد،  البتــه تنهــا جایــی کــه شــاید مقــداری از 

مســئله ی قیمــت ایــن موتــور بــرای پلتفرم هــای مختلــف اســت. بــا اینکــه 

ی توانیــم از قابلیت هــای روزافــزون ایــن موتــور دوبعدی ســاز چشم پوشــی 

کنیــم امــا بعضــا در کامل تریــن نســخه ی آن بایــد تنهــا بــرای ۱۲ مــاه رقمــی 

معــادل ۱۵۰۰ دالر بــرای ایــن موتــور هزینــه کنیــم. در دیگــر مــوارد تنهــا بــا 

انتخــاب یــک پلتفــرم می توانیــم از هزینه هــای خریــد ایــن موتــور کــم کنیم. 

ــود  ــت خ ــن حال ــی در گران تری ــد یونیت نن ــوری ه ــه موت ــت ک ــی اس گفتن

دارای پلــن ماهیانــه ۱۲۵ دالر بــود کــه در بــازه ی یکســاله بــا پلــن گیم میکــر 

برابــری می کنــد. اینکــه کــدام را انتخــاب می کنیــد بــه خودتــان بســتگی دارد.

ــا  ــه موتوره ــن گون ــرد، ای ــم ک ــاره خواهی ــم اش ــدا ه ــه بع ــوری ک ن ط ه

بــه خصــوص بــرای کســانی کــه در زمینــه ی برنامه نویســی و کار بــار 

موتورهــای بازی ســازی مشــکل دارنــد، گزینه هــای بســیار خوبــی هســتند.

Construct 3

شــاید اگــر پرســیده شــود کــه ســاده ترین راه بــرای ســاخت یــک بــازی جمــع 

و جــور چگونــه اســت و بــا چــه موتــوری می توانیــم چنیــن کاری را انجــام 

ــود.  ــنهاد داد ش ــرتاکت پیش ــازی کانس ــور بازی س ــواب او موت ــم، در ج ده

بزرگرتیــن دلیــل وجــود نــام ایــن موتــور در فهرســت مــا ســادگی بیــش از حد 

کار بــا ایــن موتــور کوچــک اســت. البتــه در کنــار ایــن ســادگی، چنــد پلتفرمه 

بــودن  و عــدم نیــاز بــه برنامه نویســی هــم از قابلیت هــای دیگــر آن اســت. 

ایــن موتــور بــا انتشــار نســخه ی ســوم خــود یــک تغییــر اساســی را تجربــه 

کــرد و آن تبدیــل شــدن موتــور از یــک نرم افــزار دانلــودی بــه یــک نرم افــزار 

تحــت وب بــود. در حــال حــارض شــ می توانیــد بتــای عمومــی نســخه ی 

ســوم ایــن موتــور را از "www.editor.construct.net" مشــاهده کنیــد. 

ــور تحــت وب باشــد  ــا اینکــه قــرار اســت نســخه ی ســوم ایــن موت ــه ب البت

امــا همچنــان نســخه ی دوم ایــن موتــور در دســرتس اســت و می توانیــد بــه 

راحتــی نســخه ی محــدود آن را بــا یــک جســتجو در اینرتنــت دریافــت کنیــد.

تقریبــا در ایــن موتــور هیــچ ســخنی از برنامه نویســی نیســت و شــ 

تنهــا بایــد بــا Eventهــا کار کــرده و بــازی خــود را بســازید. البتــه در 

 Javascript ــتفاده از ــا اس ــد ب ــه می توانی ــورت عالق ــاص و در ص ــط خ رشای

البتــه  کــه  بنویســید   Behavior یــا  Plugin موتــور ایــن  بــرای   SDK

نیــاز هــم بــه آن پیــدا نخواهیــد کــرد و تنهــا می توانیــد از پالگین هــا 

و رفتارهــای از قبــل نوشــته شــده ی کاربــران قبلــی اســتفاده کنیــد.

ننــد سیســتم فیزیــک گیم میکــر بهــره می بــرد و  ایــن موتــور از فیزیکــی ه

تنهــا محدودیــت موجــود در آن را بایــد ســادگی بیش از حد آن دانســت. برای 

دســت یابی بــه ایــن ســادگی خــربی از برنامه نویســی نیســت و در مــواردی 

بایــد بــا اســتفاده امکانــات موجــود و کمــی چاشــنی خالقیــت، نیازهــای خود 

را برطــرف کنیــد. البتــه یکــی از ویژگی هــای کاربــردی و جالــب ایــن موتــور، 

ــی  ــه راحت ــال ب ــاون مث ــه عن ــور اســت. ب ــن موت ــاده ی ای ــه کارهــای آم ون

ونــه ی بــازی  دونــده ی  می توانیــد در هنــگام تعریــف یــک پــروژه ی جدیــد، 
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معرفى موتورهاى كوچك اما قدرتمند بازى سازى

آموزش بازى سازى - قسمت اول

واقعیــت ایــن اســت کــه پــس از عملــی ســازی سیاســت های رایــگان شــدن 

موتورهــای بــزرگ بازی ســازی، عرصــه بــرای فعالیت هــای موتورهــای 

کوچــک بازی ســازی بســیار کم تــر شــد. خــب باالخــره هــر چــه باشــد یــک 

موتــور کوچــک بــا پشــتیبانی حداکــ چنــد نفــر و بــا فعالیت هــای معمــوال 

داوطلبانــه در مقابــل یــک موتــور حرفــه ای بــا پشــتیبانی مالــی قــوی و چنــد 

ــته  ــم داش ــی ه ــرف چندان ــد ح ی توان ــر  ــوق بگی ــص حق ــر متخص ده نف

باشــد. البتــه در صنعــت حرفــه ای امــروز نرم افزارهــا و ابزارهایــی را داریــم 

ــاز (Open Source) و  ــ ب ــورت م ــه ص ــتند و ب ــگان هس ــه رای ــه گرچ ک

توســط افــراد داوطلــب توســعه پیــدا می کننــد ولــی در زمینــه ی موتورهــای 

بازی ســازی و بــه خصــوص پــس از رایــگان شــدن موتورهــای بــزرگ دلیلــی 

بــرای وجــود یــک موتــور مــ بــاز بــزرگ وجــود نــدارد. مثــال مــا در 

ــم  ــدرت Blender را داری ــزار پرق ــن، نرم اف ــازی و انیمیش ــای مدل س زمینه ه

کــه کمــی از بــزرگان ایــن صنعــت نــدارد و ایــن در حالــی اســت کــه ایــن 

نرم افــزار کامــال رایــگان اســت و در مقابــل آن دیگــر نرم افزارهــای هــم ســطح 

ــد. ــرار دارن ــرتس ق ــی در دس ــرتاک های باالی ــه اش ــا هزین ــا ب ــی و بعض پول

بــرای همیــن اولیــن سیاســتی کــه یکــرسی از موتورهــای کوچــک بازی ســازی 

ــدن  ــر ش ــدی و راحت ت ــای دو بع ــدید روی بازی ه ــز ش رک ــد،  ــاده کردن پی

ن جایــی بــود کــه موتورهــای بــزرگ بــه  فرآینــد تولیــد بــود. ایــن نقطــه هــ

ی توانســتند تــا حــدودی بــه آن وارد شــوند. بــرای همیــن  دالیــل مشــخص 

ــش  ــد ســال پی امــروزه تعــداد کمــی از موتورهــای بازی ســازی کوچــک چن

همچنــان در حــال بروزرســانی اســت و ســعی می شــود ویژگی هــای جدیــد 

رکــز ایــن موتورها  ن گونــه کــه گفتیــم  بــه آن هــا اضافــه شــود کــه البتــه ه

ــت. ــدی اس ــم بع ــگاه دو و نی ــدی و گه ــای دو بع ــه ی بازی ه ــز در زمین نی

ــن  ــرای همی ــد و ب ــان کــم نبودن ــن حــال گزینه هــای پیــش رو همچن ــا ای ب

ــا مبنــا قــرار دادن یکــرسی مشــخصات، تعــدادی را از ایــن  ســعی کردیــم ب

ــادگی  ــا س ــاخص های م ــم. ش ــی کنی ــ معرف ــه ش ــرده و ب ــن ک ــن گلچی بی

ــای  ــر بازی ه ــز ب رک ــف،  ــای مختل ــتیبانی از پلتفرم ه ــد، پش ــد تولی در رون

ــدی  ن ــه ی ســه بعــدی موتورهــای بســیار توا دو بعــدی (چــرا کــه در زمین

ــای  ــای بازی ه ونه ه ــودن  ــن دارا ب ــد) و همچنی ــرار دارن ــا ق ــار م در اختی

موفــق ســاخته شــده بودنــد. بــه هــر حــال یــک بــازی موفــق تــا حــدودی 

توانایی هــای موتــور مــورد اســتفاده را هــم بــه مــا نشــان می دهــد. از 

ــی  ــه معرف ــم ب ــت تصمی ــد در نهای ــی ش ــه بررس ــواردی ک ــی م ام ــان  می

ــم.  ــازی ســازی" گرفتی ــاالت آمــوزش ب ــن قســمت از "مق ــور در ای ســه موت

موتــور بســیار معــروف Game Maker Studio 2، موتــور کوچــک و جمــع 

 MonoGame ــم ورک ــم فری ــرت بگوی ــا به ــور ی ــور Construct 3 و موت و ج

کــه بــر پایــه نســخه ۴ فریــم ورک XNA توســعه داده شــده اســت.

Game Maker Studio 2

کافــی اســت مقــداری بــه بازی ســازی عالقــه داشــته باشــید تــا نــام موتــور 

ــی  ــد واژه های ــع و کارآم ــاده، رسی ــید. س ــنیده باش ــر را ش ــوب گیم میک محب

ــد.  ــن موتــور محبــوب بوده ان ــم ای ــتند کــه همــواره دنبالــه روی اس هس

ــه  ــه آن اضاف ــور ب ــن موت ــخه ی دوم ای ــه در نس ــی ک ــه امکانات ــا توجــه ب ب

ــک  ــای کوچ ــن موتوره ــوص در بی ــه خص ــم ب ــا می توانی ــت واقع ــده اس ش

ــای  ــاخت بازی ه ــه ی س ــور در زمین ــن موت ــور را برتری ــن موت ــازی ای بازی س

ــا  ــیدن و ره ــل کش ــردی از قبی ــای کارب ــم. قابلیت ه ــداد کنی ــدی قلم دوبع

ــگر  ــد، ویرایش ــاده و کارآم ــل س ــگر مراح ــازی، ویرایش ــزا درون ب ــردن اج ک

ــر قــوی و پشــتیبانی از فیزیــک دو بعــدی از مــواردی اســت کــه بــه  تصوی

ــه  ــت. ب ــده اس ــرار داده ش ــور ق ــن موت ــر درون ای ام ت ــه  ــر چ ــی ه خوب
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دوبــاره بــوی مــاه مهــر همــه جــا را فــرا گرفتــه اســت و خیلی هــا 

خودشــان را بــرای ســال تحصیلــی جدیــد آمــاده کرده انــد. در ایــن 

ــگاه  ــه دانش ــه عرص ــا ب ــد پ ــوان ورودی جدی ــه عن ــده ای ب ــن ع بی

می گذارنــد. بــه عنــوان کســی کــه چنــد ســال از عمــرش را در 

دانشــگاه گذارنــده، تصمیــم گرفتــم بعضــی از تجربیاتــم را در 

ــذارم. ــان بگ اختیارش

 

ــح روز  ــت صب ــل کالس هش ــد و حداق ــظ کنی ــا را حف ١-  حرمت ه

اول مهــر را رس کالس نرویــد. اگــر هــم می رویــد خواهشــا بــا کیــف 

سامســونت و کــت شــلوار نرویــد.

ــرگ  ــد ب ــرت چن ــه دف ــد ک ــوال نکنی ــی س ــه اول ه ن جلس ــ ٢-  ه

برداریــم، دفــرت چنــد بــرگ برداریــم. بگذاریــد کمــی بگــذرد خودتان 

می فهمیــد لزومــی هــم نــدارد همــه جــزوه بنویســند و اساســا اگــر 

ی شــد و  همــه قــرار بــود جــزوه بنویســند نــرخ ازدواج اصــال ایــن 

ــرار می گرفــت و تایــپ و  نســل بــرش در معــرض خطــر انقــراض ق

ــد. ــروش می ش ــرد باقالی ف ــع می ک ــگاه جم ــر دانش تکثی

ــا در  ــری ی ــک نف ــد ی ــم می توانی ــی ه ــان گاه ــن کالس هایت ٣-  بی

ــی  ــدارد س ــی ن ــچ لزوم ــد، هی ــری راه بروی ــه نف ــای دو س گروه ه

نفــره هــی از ایــن ور بــه آن ور برویــد و همــه جــا را شــلوغ کنیــد.

ــرای  ــه ب ــد. ن ــودداری کنی ــگاه خ ــ روی چمــن دانش ٤-  از راه رف

ــت  ــن اس ــا ممک ــد ی ــان می کن ــبزی دعوات ــای س ــای فض ــه آق اینک

طبیعــت خــراب شــود بــرای خودتــان خــوب اســت. ایــن را وقتــی 

ــد رســید. ــد بهــش خواهی ــد قورمــه ســبزی ســلف را می خوری داری

ــم  س ه ــ ــا الت ــد و ب ــم می اوری ــرم ک ــر ت ــه آخ ــی ک ره های   -٥

ن خنده هایــی اســت کــه  ی کنــد هــ اســتاد بهتــان اضافــه 

رس کالس پــس از شــنیدن جوک هــای اســاتید دریــغ کرده ایــد. 

ــس  ــد، پ ی.کن ــم  ــان ک ــزی ازت ــدارد و چی ــه ای ن ــه هزین ــده ک خن

ــه  ــر چ ــا ه ــد، ترجیح ــتاد بخندی ــای اس ــه جوک ه ــد ب ــا می توانی ت

ــر  ــره آخ ــرای  ــد ب ــر می خواهی ــن اگ ــر. همچنی ــد بلندت می توانی

ــان  ــینید و رست ــو بنش ــد جل ــا می توانی ــد ت ــذاری کنی ــرم رسمایه گ ت

ــد  ــوش نکنی ــد. فرام ــکان بدهی ــگام درس دادن اســتاد هــی ت را هن

ــی  ــچ اســتادی از لژنشــینان و عقــب نشــینان کالس تصــور مثبت هی

ــاخت. ــد س ــن نخواه در ذه

٦-  هیــچ صندلــی رصفــا بــه دلیــل اینکــه جلســه اول رویــش 

ی شــود. پــس از جــدال  نشســتید ســندش بــه نــام شــ زده 

بپرهیزیــد. بــرای نشســ رس جــای قبلی تــان  بیهــوده 

٧-  ریاضــی ٢ را دریابیــد. آگاه باشــید کــه قربانیــان زیــادی داشــته 

اســت. شــنیده شــده کــه حتــی خــود ایــرج حســابی و فیثاغــورس 

هــم قربانــی ریاضــی ٢ شــده اند. هــر چیــزی را می افتیــد ریاضــی 

ــدا  ــط پی ــروار رب ــه آن زنجی ــا واحــد دیگــر ب ــه دهه ــد ک ٢ را نیفتی

می کننــد.

٨-  اگــر می خواهیــد در موقعیــت مناســبی بــه جــزوه مــورد 

ــا  ــد ت ــد و آن را در محوطــه دانشــگاه بپراکنی ــان برخــورد کنی نظرت

جمعــش کنیــد و بعــد هــم ازدواج را بنــا کنیــد و از ایــن حرف هــا، 

ــق  ــز و مناط ــق بادخی ــا، مناط ــراف جوب ه ــر اط ــی نظی مکان های

جــزوه  می گویــم،  خودتــان  بــرای  نکنیــد.  انتخــاب  را  شــلوغ 

طرف تــان را بــه فنــا می دهیــد.

ــد عــالوه  ــگاه بروی ــه خواب ــرار اســت ب ــرس هســتید و ق ــر پ ٩-  اگ

بــر همــه وســایل معمــول یــک زندگــی شــخصی حتــ یــک دســته 

ــه آنجــا  ــد کــه دســته خراب ــان بربی ــازی خــوب و رسحــال همراهت ب

ــه خوابــگاه مطمــنئ شــوید کــه در  ــد. پیــش از رفــ ب ــان نیای گیرت

بازی هــای Pes، کانــرت و کال آف دیوتــی مهــارت الزم را کســب 

کرده ایــد.

ــال تــوی دبیرســتان  ١٠-  اســتاد هــر مــوردی را کــه ســئوال کــرد قب

ــا  ــه این ه ــد هم ــه. کال بگویی ــد ن ــه، را کال بگویی ــا ن ــد ی خوانده ای

ــادی  ــاد بدهــد و زی ــان ی ــاره بهت ــد دوب ــود. بگذاری حــذف شــده ب

ــرود. ــاال ن ــزان علــم شــ ب توقعــش از می

با آرزوی موفقیت روزافزون.

ترمك ها بخوانند!

محمدعلى محمدپور

يادداشت طنز

٤
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اکنــون در نســل هشــتم بازی هــای ویدیویــی و کنســول های خانگــی 

ــت.  ــت اس ــال پیرشف ــه روز در ح ــوب روز ب ــت محب ــن صنع ــتیم و ای هس

ــی  ــای ویدیوی ــی بازی ه ــال دگرگون ــاد س ل زی ــ ــه احت ــم ب ــال ۲۰۱۸ ه س

ــن عرصــه  ــه ای ــود ک ــت مجــازی خواهــد ب ــه وســیله هدســت های واقعی ب

را بــه یــک مرحلــه جدیــد وارد می کنــد. ولــی شــاید گاهــی مــرور گذشــته 

ــن  ــه همی ــد نباشــد. ب ــی ب ــذار در بازی هــای ویدیوی ــر گ ت تاثی ــ و تصمی

ــر  ــه ده تصمیــم تاثیــر گــذار و کم ت دلیــل هــم نگاهــی خواهیــم داشــت ب

شــناخته شــده کــه نقــش بســیار مهمــی در ســیر تحولــی بازی هــای 

ویدیویــی داشــتند. امــروزه کنســول های خانگــی، کنســول های دســتی، 

رایانه هــای شــخصی و حتــی گوشــی های موبایــل نقــش بســزایی در 

ــی  ــزار و حت ــن اب ــام ای ــه  ــس زمین ــی در پ ــد. ول ــی دارن بازی هــای ویدیوی

ــاده  ــگاه اول س ــاید در ن ــه ش ــده ک ــه ش ــی گرفت ت ــا، تصمی ــود بازی ه خ

ت  باشــد ولــی وضعیــت امــروزی صنعــت بازیســازی مدیــون ایــن تصمیــ

ت این چنینــی را مــرور می کنیــم:  اســت. در ادامــه تعــدادی از تصمیــ

ــاری ــیس آت ــازی Pong و تاس ــاخت ب ــرای س ــنل ب ــوالن باش ــم ن ۱-  تصمی

نــوالن باشــنل بــه عنــوان پــدر صنعــت بازیســازی شــناخته می شــود. وی بــا 

 Computer الهــام از یــک بــازی که در دانشــگاه بــازی می کرد، بــازی ســکه ای

Space را طراحــی کــرده بــود. پــس از آن و بــا همراهــی یکــی از دوســتانش 

در ســال ۱۹۷۲ کمپانــی آتــاری را تاســیس کــرد. تقریبــا همزمــان بــا ایــن اقدام 

باشــنل، کمپانــی مگناوکس هم کنســول خانگــی Odyssey را معرفــی کرد که 

بــه عنــوان اولیــن کنســول خانگــی شــناخته می شــود. ایــن کنســول علی رغــم 

فــروش پایینــی کــه داشــت، باعــث شــد تــا باشــنل بــا الهــام گرفــ از یکــی از 

بازی هــای آن و بــا همــکاری آلــن آلکــورن، بــازی Pong را بســازد کــه یکــی از 

تاثیــر گذارتریــن بازی هــای تاریــخ اســت و نســخه های متعــددی از آن بــرای 

پلتفرم هــای دیگــر نیــز عرضــه شــد کــه همیــن مســاله ســود زیــادی بــرای 

آتــاری در پــی داشــت. البتــه ســاخت ایــن بــازی بــا حاشــیه های مختلفــی نیز 

همــراه شــد و کمپانــی مگناوکــس از آتــاری بــرای دزدیدن ایده آن ها شــکایت 

کــرد کــه ایــن اتهــام توســط دادگاه رد شــد و دوران طالیــی آتــاری آغــاز شــد.  

۲- تصمیــم کمپانــی ِفیرچایلد (Fairchild) برای اســتفاده از کارتریج بازی ها

اکــ کنســول های خانگــی اولیــه از یــک محدودیــت بــزرگ رنــج می بردنــد و 

بازی هــای آن هــا محــدود بــه آثــار تعبیــه شــده داخلــی در کنســول بــود. ایــن 

امــر باعــث می شــد کــه امــکان عرضــه بازی هــای بیش تــر وجــود نداشــته 

باشــد و ســازندگان کنســول ها مجبــور می شــدند تــا بــرای عرضــه بازی هــای 

بیش تــر نســخه جدیــدی از کنســول ارایــه کننــد. بــرای مثــال آتــاری مابیــن 

ســال های ۱۹۷۵ و ۱۹۷۷ شــش نســخه مختلــف از کنســول های خانگــی 

خــود ارایــه داد کــه هــر نســخه جدیــد بازی هــای بیش تــری داشــت. ولــی 

ــه  ــه داد ک ــد در ســال ۱۹۷۶ کنســول Channel F را ارای ــر چایل ــی فِی کمپان

شــاید یــک کنســول ســاده و کم تــر شــناخته باشــد، ولــی بــرای اولیــن بــار از 

کارتریــج بــه جــای بازی هــای تعبیــه شــده در خــود کنســول اســتفاده کــرد 

ــن  ــه ای ــه عرضــه می شــد. البت ــه صــورت جداگان ــج بازی هــای آن ب و کارتری

ــن ایــده اســتفاده  ــاری از ای کنســول عمــر بســیار کوتاهــی داشــت ولــی آت

کــرد و از کنســول Atari ۲۶۰۰ بــه بعــد از کارتریــج بــرای عرضــه بازی هایــش 

 Sega Genesis ــل ــدی مث ــهور بع ــول های مش ــی کنس ــرد و حت ــتفاده ک اس

و Nintendo Entertainment System هــم از ایــده اســتفاده کردنــد. 

۳- خودکشی اقتصادی نینتندو!

ــا و  ــه بازی ه ــای آمریــکا در زمین ــاز بازار ه ــه ت ــا ســال ۱۹۸۳ یک ــاری ت آت

محصــوالت مرتبــط بــا آن بــود. ولــی در ایــن برهــه زمانــی اتفاقــی رخ داد 

کــه بــا نــام ســقوط صنعــت بازی هــای ویدیویــی شــناخته می شــود! کیفیــت 

پاییــن محصــوالت آتــاری در کنــار بازی هــای ضعیــف عرضــه شــده، باعــث 

د مــردم بــه ایــن رشکــت از بیــن بــرود و در نتیجــه کنســول های  شــد تــا اعتــ

ــام خــرده فروشــی ها جمــع آوری شــد و همــگان اعتقــاد  ایــن کمپانــی از 

ــن  امــی ای ــه رس آمــده اســت!  داشــتند کــه دوران کنســول های خانگــی ب

اتفاقــات دســت بــه دســت هــم داد تــا ســود آتــاری در اواخــر ســال ۱۹۸۵ بــا 

افــت ۹۷ درصــدی روبــرو شــود و ایــن رشکــت دچــار یــک بحــران اقتصــادی 

شــدید شــد. ولــی اگــر در همیــن بــازه زمانــی، بــه طــرف قســمت های رشقــی 

کــره خاکــی حرکــت کنیــم، بــا یــک رشکــت تــازه کار بــه نــام نینتنــدو آشــنا 

خواهیــم شــد کــه کنســول خانگــی NES آن توانســته از ابتــدای ســال ۱۹۸۵ 

در حــدود ۵/۲ میلیــون واحــد در ژاپــن فــروش کنــد. ولــی علی رغم محبوبیت 

بــاال در بازار هــای ژاپــن، معمــوال تــا آن زمــان محصــوالت آســیایی با اســتقبال 

ی شــدند و کنســول نینتنــدو هــم  خوبــی در بازار هــای آمریکایــی روبــرو 

ــل  ــی مث ــیار عال ــای بس ــک، بازی ه ــای آرگونومی ــ کنرتلر ه ــود داش ــا وج ب

ــت بازی هــا، از  ــرتل کیفی ــردن از قانــون کن ــره ب Super Mario Bros و به

ایــن قاعــده مســتثنی نبــود. ولــی نینتنــدو پــا پــس نکشــید و عــزم راســخی 

بــرای عرضــه کنســول هایش بــه بازار هــای غربــی داشــت. در همیــن راســتا 

١٠ تصميم كم تر شناخته شده كه صنعت بازى هاى ويديويى را دگرگون كردند

٥
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گیــم و فیلــم تفاوتــی  وجــود نخواهــد داشــت، بــا اطمینــان میگــم کــه یــک 

طــراح کــه حجمهــا رو می شناســه و یــه مجســمه ســاز خــوب  ۱۰۰٪ میتوننــد 

بــا یادگیــری نرم افزارهــا یــک کار خــوب رو ارائــه بدنــد.

های دیجیتال داری؟ مندان و عالقمندان ه و چه توصیه هایی به ه

بایــد بدونیــم کــه اســتانداردهایی بــرای کار وجــود داره، گذاشــ کارهــا در 

ــم کار رو  ــه بتونی ــه ک ــی کمــک می کن ــرب اینرتنت وبســایت و فروم هــای معت

از دیدهــای متفــاوت ببینیــم، از نظــرات و انتقــادات دیگــران بــه ســطح کار 

خودمــون پــی  بربیــم، فرهنــگ صحیــح انتقــاد ســازنده رو یــاد بگیریــم و اون 

رو جایگزیــن انتقــاد مخــرب کنیــم کــه متاســفانه بیــن مــا متــداول هســت!

ــام تو  و اینکــه پایانــی بــرای ایــن راه وجــود نــداره پــس بــا رسعــت و قــدرت 

ایــن مســیر رشوع بــه حرکــت کنیــم تا بتونیــم بهرتیــن نتایج رو کســب کنیم، 

رقابــت رو جایگزیــن حســادت کنیــم ! و بــا پیرشفــت خودمــون بتونیم باعث 

حرکــت دادن بــه اطرافیان بشــیم !

هــر روز مطالعــه کنیــم و بــه دنبــال یادگیــری مطالــب جدید باشــیم، کارهای 

اً  خــوب رو جمــع آوری کنیــم و بــا دوســتان و اطرافیــان منابع یادگیــری رو دا

بــه اشــرتاک بذاریم.

 Digic Pictures یــک الگــوی خــوب میتونــه باشــه بــرای مــا، چــرا کــه ایــن 

ــتند  ــون تونس ــای خودش ــون دادن تواناییه ــا نش ــتان و ب ــت در مجارس رشک

روی بزرگرتیــن پروژه هــای Cinematic کار کننــد، و اینکــه درســال ۲۰۱۱ 

برنــده بهرتیــن تریلــِر ســال شــدند! همــٔه این اتفــاق  هــا در مجارســتان اتفاق 

افتــاد! مطمئنــا اگــر فقــط بــه دنبــال مشــرتی ها در کشــور خودشــون بــودن، 

یرســیدند ! هیچوقــت بــه ایــن نتایــج 

درحــال حــارض رشایــط کشــورمون واقعــا خــوب نیســت، شــدیدا منتقدیــم، 

امــا بدونیــم کــه بــه رسعــت درحــال پیرشفتیــم، و  CG در ایران آینــدٔه خوبی  

خواهــد داشــت !

مــا شــاید در ایــران رشکتــی داشــته باشــیم کــه از لحــاظ ســخت افــزاری قابــل 

مقایســه بــا رشکتهــای خیلــی  خــوب در رده جهانــی  باشــه،  اما از لحاظ ســواد  

CG نیــاز شــدیدی بــه آمــوزش داریــم. درحــال حــارض شــاید  آرتیســت هایی 

داشــته باشــیم کــه ســطح کاریشــون باالســت امــا ایــن کافــی  نیســت و خــال 

دوره هــای آموزشــی آکادمیــک و اســتاندارد واقعــا حــس می شــه !

های تجســمی ، مدرســه ی  بــه دوره هــای آکادمیــک فیلم، انیمیشــن، vfx، ه

ایشــگاهها و.. چه بصورت پایه ای و   ، workshop ،فیلم و انیمیشــن، کالس

چــه بصــورت حرفــه ای ولــی  اســتاندارد نیــاز داریم.

ــع و  ــی باعــث معرفــی ، شــکوفایی و پیرشفــت رسی ــن مطالب وجــود همچی

حســاب شــده اســتعدادها می شــه، مــن همیشــه آرزو می کنــم کــه بتونیــم 

تــوی ایــران بــا اســتفادٔه صحیــح و محرتمانــه از آرتیســت هایــی کــه داریــم 

ــم  ــن بتونی ــونیم، همچنی ــی  برس ــتانداردهای جهان ســطح کاری رو بــه اس

آرتیســتهای تــاپ دنیــا رو هــم دعــوت کنیــم و از توانایــی هاشــون اســتفاده 

کنیــم.  اینهــا شــدیدا بــه پیرشفــت  CG کمــک خواهــد کــرد !

مند مطرح در این شاخه داری؟ و در آخر چه صحبتی به عنوان یک ه

 ایرادهــای زیــادی داریــم، کــه امیــدوارم گفــ اونهــا کمــک کنــه کــه بتونیــم 

رفعشــون کنیــم، هــدف از گفتنشــون ناامیــدی نیســت،  بــرای پیرشفــت بایــد 

رشایــط رو طــوری کــه هســت ببینیــم و بــه امیــد خــدا ایرادهــا رو حــذف 

کنیــم و خوبیهــا رو جایگزیــن اون کنیــم .

ــون رو بــه آبــی و قرمــز  مــا ایرانیهــا دچــار افــراط و تفریــط هســتیم، انتخا

خالصــه کردیــم ! گفتیــم "هــ نــزِد ایرانیــان اســت و بــس "و پــس یــا مغــرور 

شــدیم یــا رسخــورده و تحقیــر !

، اســطوره  و افســانه گــرا شــدیم و بــرای  بــه جــای بــه دنبــال حقیقــت رفــ

پوشــاندن عیــب هامــون دســت بــه دامــن گذشــتگان شــدیم و تاریخمــون 

(شــایدم فقــط چیزهــای کــه شــنیدیم) رو علــم کردیــم، امــا حتــی بــزرگان 

یشناســیم ! تاریخمــون رو هــم درســت 

 بــرای اینکــه خــوب جلــوه کنیــم، بجــای باالرفــ بقیــه رو پاییــن میکشــیم و 

بــد جلــوه می دیــم.

ام : طوالنی شد ببخشید، یه نقل قول و 

در دنيــا جــای کافــی بــرای همــه هســت پــس بــه جــای اينکــه جای کســی را 

" ی ســعی کــن جــای خــودت را پيــدا کنــی... "چارلــی چاپل بگــ

ــا آرزوی  ــرار دادی. ب ــا ق ــار م ــت خــودت رو در اختی ــه وق ــون از اینک ممن

موفقیــت هــای بیشــرت!

بابت مصاحبه ممنون، با آرزوی موفقیتهای بزرگ. 

منــد میتوانیــد بــه ایــن آدرس مراجعه  ** بــرای دیــدن آثــار بیشــرت از ایــن ه
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ایــن کمپانــی تصمیــم گرفــت تــا کنســول های خــود را بــه صــورت رایــگان 

ــز  در اختیــار خرده فروشــی های آمریــکا قــرار دهــد و تبلیغــات وســیعی نی

ــداران  ــرای خری ــز ب ــکان تســت کنســول را نی ــی ام ــدو حت انجــام داد. نینتن

فراهــم کــرده بــود کــه بــه موجــب آن افــراد ناراضــی قــادر بودنــد بــا پــس 

ــد. ــه صــورت کامــل دریافــت کنن ــول خــود را ب ــام پ  NES دادن کنســول

بســیاری از کارشناســان اقتصــادی این تصمیم را خودکشــی اقتصــادی نینتندو 

معرفــی کردنــد ولــی همیــن تصمیــم موجــب آشــتی دوبــاره مــردم آمریــکا 

 NES ــاالی کنســول ــروش بســیار ب ــه ف ــی و در نتیج ــا کنســول های خانگ ب

 Legends of در ایــن منطقــه شــد. پــس از آن هــم عرضــه بازی هایــی مثــل

Zelda فاصلــه بیــن بازار هــای آمریــکا و ژاپــن را بیــش از پیــش کم تــر کــرد 

و محصــوالت نینتنــدو بــه عضــو مهمــی از بازارهــای آمریکایی تبدیل شــدند. 

۴- تصمیم نینتندو برای تغییر نام Mr.Video به ماریو

اگــر ماریــو را محبوب تریــن شــخصیت دنیــای بازی هــای ویدیویــی معرفــی 

نکنیــم، حداقــل در جمــع چند شــخصیت محبــوب قــرار دارد. این شــخصیت 

ــار در  ــن ب ــرای اولی ــاد نینتنــدو اســت و پــس از آن کــه ۳۰ ســال پیــش ب

بــازی Donkey Kong معرفــی شــد، در بازی هــای مختلفــی در ســبک های 

ــد  ــش می آی ــوال پی ــن س ــی ای ــی گاه ــت. حت ــته اس ــور داش ــاوت حض متف

ــو هــم  ــدون حضــور ماری ــا ب ــه آی ک

نینتنــدو می توانســت موفــق باشــید 

یــا خیــر؟ چــرا کــه همزمــان بــا 

کنســول های  عرضــه  از  بســیاری 

ــازی  ــک ب ــه ی ــاهد عرض ــدو ش نینتن

ــن  ــه تضمی ــم ک ــو بودی از رسی ماری

کننــده فــروش کنســول و ســود باالی 

کمپانــی نینتنــدو بــود. شــخصیت 

ــیگرو  ــط ش ــار توس ــن ب ــو اولی ماری

ــد  ــدا قص ــه وی در ابت ــد. البت ــاخته ش ــو س ــای ویدئ ــام آق ــا ن ــو و ب میاموت

ــازی دانکــی  ــو در ب ــل و بلوت ــو اوی ــی، اولی ــا از شــخصیت های پاپ داشــت ت

ــن اســامی را  ــی نتوانســت مجــوز اســتفاده از ای ــد. ول ــگ اســتفاده کن کون

ــو، پاولیــن و  ــن دلیــل شــخصیت های آقــای ویدئ ــد و بــه همی دریافــت کن

دانکــی کونــگ را خلــق کــرد. پــس از آن وقتــی ایــن بــازی بــرای بازار هــای 

آمریکایــی ارســال شــد، بخــش آمریــکای نینتنــدو تصمیــم گرفــت تــا بــرای 

تطبیــق ایــن اثــر بــا فرهنــگ غربــی، نــام آقــای ویدیــو را بــه ماریــو تغییــر 

دهــد و همیــن هــم عاملــی شــد بــرای محبوبیــت ایــن شــخصیت دوســت 

داشــتنی. بــرای مثــال فــرض کنیــد کــه بــازی Mario Kart بــا نام آقــای ویدیو 

کارت عرضــه می شــد! یــا مثــال بــرادران آقــای ویدیــو! بــه هــر حال شــخصیت 

ــام اســت.  ماریــو محبوبیــت خــود را بــه نوعــی مدیــون ایــن تغییــر ن

Tetris ۵- تصمیــم کمپانــی آندروِمــدا بــرای فــروش غیرقانونــی بــازی

ســال های ۱۹۴۷ تــا ۱۹۹۱، دوران جنــگ رسد مابیــن شــوروی ســابق و 

دولت هــای غربــی بــه رسدســتگی آمریــکا معرفــی می شــود. در ایــن زمــان 

مــردم کشــور های غربــی شــناخت بســیار کمــی از تولیــدات و محصــوالت 

ســاخته شــده در شــوروی داشــتند. چــون وینســتون چرچیــل (نخســت وزیــر 

ســابق بریتانیــا) مرز هــای مابیــن رشق و غــرب را تعریــف کرده بــود و طرفین 

هیــچ ارتباطــی با یکدیگر نداشــتند و از لحــاظ نظامــی و تکنولوژیکی رقابت 

ــان داشــت. بازی هــای ویدیویــی و کنســول های  ــن طرفیــن جری ســختی بی

ــت  ــان محبوبی ــن زم ــی در ای خانگ

بســیار خوبــی در کشــور های غربــی 

داشــتند، ولــی در شــوروی بــه دلیــل 

عــدم عرضــه فناوری هــای روز بــرای 

ــازی شــناخته  مــردم، کنســول های ب

شــده نبودنــد. بــا ایــن حال شــخصی 

بــه نــام الکســی پاتینــو، در دل ایــن 

خفــگان تکنولوژیکــی بــازی بــه نــام 

Tetris ســاخت کــه تحولــی عظیــم در دنیایــی بازی هــای ویدیویــی بــر جــای 

گذاشــت. البتــه پاتینــو بــه دلیــل محدودیت هــای موجــود مجبــور شــد تــا در 

ســال ۱۹۸۶ بــازی خــود را بــه کشــور مجارســتان بــربد کــه ارتباطــات نســبتا 

بهــرتی بــا کشــور های غربــی داشــت. همیــن امــر هــم باعث شــد تــا کمپانی 

بریتانیایــی آندرومــدا بــه شــکلی غیر قانونی این بــازی را تصاحــب کند و حق 

انتشــار آن را بــه اســپکرتوم هولوبایتــس بفروشــد. پــس از آن هــم ایــن نــارش 

جدیــد نســخه های مختلفــی از بــازی را بــرای پلتفرم هــای مختلــف عرضــه 

کــرد و از آن جایــی کــه هیــچ مالــک قانونــی بــرای ایــن بــازی وجــود نداشــت، 

 Game Boy کمپانــی نینتنــدو نیــز ایــن بــازی را همزمــان بــا کنســول دســتی

خــود عرضــه کــرد کــه ایــن کنســول های دســتی محبوبیــت بســیار باالیــی در 

میــان گیمر هــا پیــدا کردنــد و یکــی از مهم تریــن دالیــل ایــن امــر هــم عرضــه 

بــازی Tetris همزمــان بــا آن بــود. بــه هــر حــال مفهــوم کنســول های دســتی 

بــه لطــف بــازی Tetris و کنســول گیم بــوی در میــان گیمر هــا محبوب شــد و 

امــروزه هــم گوشــی های موبایــل دنبالــه رو راه کنســول های دســتی هســتند.

Final Fantasy ۶- تصمیــم هیرونوبــا ســاکاگوچی مبنــی بــر ســاخت

ــال ۱۹۸۶  ــه در س ــود ک ــن ب ــور ژاپ ــک در کش ــی کوچ ــک کمپان ــکوئر ی اس

ــن  ــت. همی ــش رف ــتگی پی ــرز ورشکس ــا م ــی ت ــل بدهی هــای بانک ــه دلی ب

ــن  ــزی ای ــر برنامه ری ــاکاگوچی، مدی ــا س ــا هیرونوب ــد ت ــث ش ــم باع ــر ه ام

ــتی  ــول های دس ــوم کنس مفه
بــازی Tetris و  لطــف  بــه 
کنســول گیم بــوی در میــان 
و  شــد  محبــوب  گیمر هــا 
گوشــی های  هــم  امــروزه 
راه  رو  دنبالــه  موبایــل 
کنســول های دســتی هســتند

نینتنــدو  آمریــکای  بخــش 
بــرای  تــا  گرفــت  تصمیــم 
تطبیــق ایــن اثــر بــا فرهنــگ 
آقــای ویدیــو  نــام  غربــی، 
را بــه ماریــو تغییــر دهــد 
عاملــی  هــم  همیــن  و 
شــد بــرای محبوبیــت ایــن 
شــخصیت دوســت داشــتنی.
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کمپانــی تصمیــم بــه جدایــی بگیــرد و بــه رساغ کار قبلــی خــود در دانشــگاه 

بــرود. ولــی پیــش از عملــی کــردن ایــن تصمیــم، ایــده ی ســاخت یــک بــازی 

ــن وی  ــه ذه ــی ب ــش آفرین نق

ــا خداحافظــی  ــرد ت خطــور ک

دنیــای  بــا  شــکوهمندی 

بازی ســازی داشــته باشــد! در 

ــکل از  ــی متش ــه وی تیم نتیج

ــکیل داد و  ــه ای تش ــراد حرف اف

 Final Fantasy ــازی ــاخت ب س

ــام تــالش خــود را کــرد تــا ایــن بــازی بــه گیمر هــا  آغــاز شــد. ســاکاگوچی 

ــا هزینه هــای شــخصی انجــام  ــز ب معرفــی شــود و تبلیغــات گســرتده ای نی

داد. همیــن امــر، در کنــار کیفیــت بــاالی بــازی باعــث شــد تــا بــر خــالف 

انتظــار مســئولین اســکوئر، اولیــن نســخه از فاینــال فانتــزی فــروش بســیار 

باالیــی را در بازارهــای ژاپــن و آمریــکا تجربــه کنــد و بــه نوعــی ناجی رشکت 

ــازی  در حــال ســقوط اســکوئر شــود. پــس از آن هــم نســخه های بعــدی ب

ــه  ــن رسی را ب ــی، ای ــبک نقش آفرین ــداران س ــروزه طرف ــدند و ام ــه ش عرض

ــار ایــن ســبک می شناســند. حتــی افــت نســبی  عنــوان یکــی از بهرتیــن آث

ی کنــد.  بــازی در نســخه های اخیــر هــم چیــزی از ارزش هــای آن کــم 

Madden NFL ۷- تصمیم الکرتونیک آرتز برای استفاده از جان مِدن در رسی

ــای  ــارشان در دنی ــن ن ــی از بزرگرتی ــوان یک ــه عن ــز امــروزه ب ــک آرت الکرتونی

بازی هــای ویدیویــی شــناخته می شــود. ولــی ایــن کمپانــی در اوایــل 

ــازه کار، روزهــای ســختی را پشــت رس  ــام رشکت هــای ت ــل  ــود، مث کار خ

گذاشــته اســت. بازی هــای ورزشــی عرضــه شــده توســط ایــن کمپانــی، نقــش 

 FIFA، دارنــد و بازی هایــی مثــل EA بســیار زیــادی در موفقیت هــای فعلــی

Madden NFL، NHL و PGA Tour ســالیانه ســود زیــادی بــه حســاب ایــن 

ــه نوعــی ایــن موفقیــت  ــز ب ــد. البتــه الکرتونیــک آرت ــز می کنن رشکــت واری

ــه  ــی خــود ب ــال آمریکای ــن نســخه از شبیه ســاز فوتب ــون عرضــه اولی را مدی

نــام Madden NFL اســت. ایــن رشکــت در آن زمــان تصمیــم داشــت تــا از 

بازیکنــان مطــرح در بــازی اســتفاده کنــد و بــه همیــن دلیــل هــم ابتــدا رساغ 

جــو مونتانــا رفــت کــه بــه دلیــل قــرارداد مونتانــا بــا آتاری ایــن توافــق حاصل 

نشــد. انتخــاب بعــدی هــم جــو کـَـپ بــود کــه وی نیــز بــه دلیــل عــدم توافق 

مالــی از حضــور در بــازی رس بــاز زد. در نتیجــه تریــپ هاوکینس، بنیــان گذار 

الکرتونیــک آرتــز، بــه رساغ جــان مــِدن معــروف رفت کــه به تازگی بازنشســته 

شــده بــود و همچنیــن از محبوبیــت زیــادی در بیــن مــردم برخــوردار بــود.

ــت  ــد داش ــرد ولــی تاکی ــتقبال ک ــز اس ــک آرت ــای الکرتونی ــِدن از ایده ه م

ــه یــک شبیه ســاز  ــر ب ــن اث ل شــود و ای ــازی اعــ ــی در نحــوه ب ــا تغییرات ت

واقع گرایانــه تبدیــل شــود. بــه همیــن دلیــل هــم تعــداد بازیکنــان حــارض 

ــازی  ــن ب ــت و قوانی ــت و کلی ــش یاف ــر افزای ــه ۱۱ نف ــر ب ــن از ۶ نف در زمی

ــال ۱۹۸۸ بــرای  ــازی در س ــخه اول ب ــم دســتخوش تغییراتــی شــد. نس ه

کامپیوتر هــای Apple II عرضــه شــد و در ابتــدا موفقیــت آن چنانــی 

ــل  ــاالی آن از اوای ــروش ب ــازی، ف ــدن ب ــناخته ش ــس از ش ــی پ ــت، ول نداش

ــی  ــم رسی Madden NFL یک ــروزه ه ــد و ام ــاز ش ــالدی آغ ــود می ــه ن ده

ــی  ــه خصــوص در بازار هــای آمریکای ــن بازی هــای ورزشــی، ب از محبوب تری

ــود  ــگا وج ــی س ــز، کمپان ــک آرت ــل الکرتونی ــه مقاب ــا در نقط ــت. دقیق اس

ــازی  ــک ب ــا ی ــو مونتان ــام ج ــاری و ن ــوز آت ــتفاده از مج ــا اس ــه ب ــت ک داش

ــه نــام Joe Montana Football عرضــه کــرد  در مــورد فوتبــال آمریکایــی ب

کــه یــک اثــر ســطح پاییــن بــود و علی رغــم جلوه هــای بــرصی بهــرت، 

هیــچ گاه نتوانســت موفقیت هــای رسی Madden NFL را تکــرار کنــد. پــس 

می تــوان گفــت کــه الکرتونیــک آرتــز و رسی Madden NFL موفقیت هــای 

ایده هــای وی هســتند.  مــِدن و  تــا حــدودی مدیــون جــان  خــود را 

Grand e بر اساس یک باگ!  Auto III برای ساخت DMA ۸- تصمیم

ــر  ــت و ه ــان اس ــای جه ــن بازی ه ــی از محبوب تری ــروزه یک رسی GTA ام

ــرو  ــا روب ــدان و گیمر ه ــت منتق ــای مثب ــا بازخورد ه ــد از آن ب ــخه جدی نس

می شــو. بخشــی از محبوبیــت ایــن رسی نیــز مدیــون ماموریت هــای متنوعی 

اســت کــه راکســتار در بــازی قــرار می دهــد و امــکان تجربــه آن هــا در دنیــای 

ــام ایــن تفاســیر، می تــوان گفــت کــه ایــن رسی  واقعــی وجــود نــدارد. بــا 

شــکل فعلــی خــود را مدیــون یــک بــاگ اســت کــه در زمــان ســاخت نســخه 

ســوم بــازی وجــود داشــت! اســتودیوی DMA (که بعدهــا به راکســتار نورث 

تبدیــل شــد) قصــد داشــت تا اولین نســخه ســه بعــدی ایــن رسی را بــه عنوان 

یــک بــازی تعقیــب و گریــز ارایــه دهــد و حتــی مراحــل ســاخت بــازی نیــز 

جان مِدن، بازیکن، مربی و مفرس مشهور فوتبال آمریکایی

فاینــال  از  نســخه  اولیــن   
بســیار  فــروش  فانتــزی 
ــن  ــای ژاپ ــی را در بازاره باالی
ــه  ــرد و ب ــه ک ــکا تجرب و آمری
در  رشکــت  ناجــی  نوعــی 
حــال ســقوط اســکوئر شــد
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بــا نگاهــی دقیــق بــه آثــارت شــناخت کاملــی از آناتومــی در اونهــا دیــده 

میشــه. کمــی در مــورد نقــش مهــم ایــن مــورد برامون توضیــح بــده، و اینکه 

چــه راهــی رو بــرای یــاد گرفــ اون پیشــنهاد مــی کنــی؟

شــناخت آناتومــی بــرای بــه دســت آوردن نتیجــه قابــل قبــول در طراحــی و 

حجــم ســازی  ارگانیــک،  CG و Traditional هــردو، رضوریــه. بــرای بدســت 

آوردن نتیجــٔه قابــل قبــول در ســاخت و انیمــِت کاراکــرت و موجــودات عجیب 

ــی ســاده شــده بصــورت  ــال و چــه اســتایالیز شــده و حت و غریــب چــه رئ

ن و  کارتونــی بایــد آناتومــی  مطالعه کنیم، تناســبات، شــکل و حجم، ســاخت

سیســتم اســکلت، ماهیچــه هــا، پوســت و رگ، ارتبــاط عضالت و تغییــرات بر 

اثــر حرکــت و... همــٔه اینــا بــه مــا کمک می کنــه کــه کار رو به بهرتیــن حالت 

انجــام بدیــم.   مطمئنــا شــکل و ســاختار آناتومــی بــا توجــه بــه جنســیت، 

ســن، نــژاد، آب و هــوا و ... تغییــر می کنــه کــه همیــن تفاوتهــا بعضــی  وقتهــا 

باعــث بوجــود اومــدن ابهاماتــی می شــه،  بطــور مثــل در کتابهــای مختلــف 

آناتومــی قوانیــن متفاوتــی بــرای تناســبات ارائــه شــده، بعضــی  هــا انســان 

ــن   ــه همی ــره. ب ــ بعضــی   ۸ و غی ــه قامــت  ۷٫۵ رس رو پیــش فــرض گرف ب

ــه  ــه کــه ب ــرای یادگیــری آناتومــی، بــه نظــر مــن بهرتیــن روش این ــل  ب دلی

یــک منبــع اکتفــا نکنیــم و بــا مطلعــه ی  منابــع معتــرب  بــه دنبــال بهرتیــن 

نتیجــه و کشــف مطالــب درســت و جدیــد باشــیم. متاســفانه پیــدا کــردن 

ــی  مخصوصــاً آناتومــی در ایــران کار ســاده ای نیســت، ــان اصل کتابهــای  زب

ــم : ــنهاد می کن ــه پیش ــرای مطالع ــت رو ب ــن لیس ــن ای ــورت م ــر ص در ه

Atlas of Human Anatomy for the Artist , Stephen Rogers Peck

Human Anatomy for Artists , Eliot Goldfinger

George B. Bridgman va Andrew loomis  کتاب های

ImagineFX : Anatomy مجله

Glen Vilppu  های آموزشی DVD

Animal Anatomy - Gottfried Bammes

 Google!  کلی  منابع خوب می شه توی گوگل پیدا کرد که متاسفانه به علت 

ی شن ! فیلرتینگ خیلی هاش باز 

ــز در  ــه چی ــا هم ــدی ی ــام می ــورت 2D انج ــپت رو بص ــی کانس ــا طراح آی

هــای دو بعدی رو  محیــط 3D اتفــاق میفتــه؟ و در کل بحــث طراحــی و ه

در ایــن کار چقــدر مهــم مــی دونــی؟ 

بعضــی  وقتهــا  Sketch کار رو از قبــل میزنــم بعضــی  وقتهــا مســتقیم تــوی  

ــت  ــای آرتیس ــکاری کاره ــای بی ــن در زمان ــم، م Zbrush کارو رشوع می کن

هــای مختلــف ر و نــگاه می کنــم، دیــدن کارهــای دیگــران کلــی  بــه آدم ایــده 

ــی ،  ــی، نقاش ــای طراح ــم و کاره ــت رسچ می کن ــده ، در اینرتن ــزه می و انگی

مجســمه هایــی کــه از نظــرم زیبــا هســ رو ذخیــره می کنــم و همیشــه بــا 

اضافــه کــردن کارهــای جدیــد ایــن مجموعــه رو آپدیــت می کنــم، دیــدن ایــن 

کارهــا یــک library  تــوی ذهــن شــ میســازه کــه بعــدا در زمــان انجــام کار 

از اون اســتفاده خواهیــد  کــرد !

کمــی در مــورد پــروژه هایــی کــه بــرای رشکــت هــای خارجــی انجــام دادی 

ــا ایــن  ــدی ب من ــوع کارهــا چطــور اســت و ه ــد ایــن ن برامــون بگــو. رون

ســطح تونایــی چطــور بطــور  freelance در یــک پــروژه خارجــی رشکــت 

مــی کنــد؟

راســتش مــن کارهــام رو در ســایتهای Zbrush Central، CGhub و ... قــرار 

میــدم ، داشــ  Portfolio و وبســایت بــرای مــا الزامیســت. خــب رشکتهــا 

کارهــا رو اونجــا می بیننــد و اگــر ســطح کار اســتاندارد باشــه بــه درخواســت 

شــ بــرای کار درصــورت نیــاز جــواب میــدن و حتــی بعضــی  رشکتهــا 

خودشــون دعــوت بــه همــکاری می کننــد، کار کــردن بــا Digic Pictures کــه 

از رشکتهــای تــاپ و مــورد عالقــٔه مــن بــرای ســاخت  Cinematic هســت از 

افتخــارات منــه، خــدا رو شــکر می کنــم کــه تونســتم روی یکــی  از دو کاراکــرت 

ــوان   ــه عن ــم  Quinari Arishock ب ــه اس ــر  Dragon Age 2 ب ــی  تریل اصل

ــم. Digital Sculptor کار کن

همچنیــن بــا رشکــت  Blur Studio بــرای  DC Universe Online همــکاری 

 texture  ــا ــاخت  mesh ت ــرت  Flash و  Circle  رو از س ــتم و دو کاراک داش

و setup  در نــرم  افــزار مکــس و  Vray کار کــردم، ســاخت ایــن دو کاراکــرت 

 JED - Jerome ــی ــا کارگردان ــٔه کار ب ــد  و ادام ــپت رشوع ش ــک کانس از ی

Denjean ادامــه پیــدا کــرد.

ــرای مــن چــون از  ــد کــه ب ایــن رشکــت از مکــس و vray  اســتفاده می کنن

Maya اســتفاده میکنــم واقعــا ســخت بــود و درخواســت بعــدی ایــن رشکــت 

رو نتونســتم قبــول کنــم،

همچنیــن کاراکــرت Werewolf رو کار کــردم بــرای رشکــت Eden FX  که برای 

رسیال تلویزیونِی  Teenwolf هســت.

بــا رشکتهــای مختلــف دیگــه ای  همــکاری کــردم و بســیار خوشــحا که همه 

از کارم راضــی  بــودن و همیشــه رونــد کارم رو بــه رشــد بــوده.

برای پیرشفت خودت چه کارهایی انجام میدی و چه برنامه هایی داری؟

همیشــه ســعی  می کنــم کــه بــا طراحــی و دیــدن کارهــای تــاپ اطالعــات 

جمــع آوری کنــم. جدیدتریــن آموزشــهای مجســمه ســازی، طراحــی، پشــت 

ــال  ــای  VFX دنب ــدن فیلمه ــم. بعــداز دی ــال می کن ــٔه فیلم هــا رو دنب صحن

ــه  ــرم و مطالع ــه میگی ــته باش ــر Art Of داش ــردم و اگ ــازندههاش می گ س

می کنــم.

ی تقســیم می شــه، مــن  از نظــر مــن کار  CG بــه دو  قســمت فنــی و هــ

رکــز می کنــم چــرا کــه نرم افزارهــا روز بــه روز  ی  بیشــرت روی قســمت هــ

پیرشفــت می کننــد و بــه ســمتی  داریــم حرکــت می کنیــم کــه بــزودی بیــن 
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سالم مجید، لطفا کمی خودت رو برامون معرفی کن.

ــت و  ــرت آرتیس ــاد،  3D کارک ــرم آب ــتان خ ــد شهرس عیلی، متول ــ ــد اس مجی

O هســتم،  بــرای موضوعــات مختلــف مثــل فیلــم،  cial Zbrush Trainer

انیمیشــن، بــازی ، فیگوراتیــو Toys و ... کار کــردم، درحــال حــارض بــه صــورت  

 Digic : کار می کنــم، بــرای رشکتهــا و اســتودیوهای مختلفی  مثــل Freelance

 Pictures، Blur Studio، Eden FX، Zack Petroc، Cesar Dacol، Traid

Toys، Bigshot Toys کار انجــام دادم، واقعــا بــه کارم عالقمنــدم و همیشــه 

ســعی  می کنــم تــوی هــر کار جدیــد پیرشفــت داشــته باشــم.

چطور به ه عالقمند شدی و در چه رشته ای تحصیل کردی؟

مــن در رشــته ی بــرق تــا مقطــع کاردانــی درس خونــدم ولــی  واقعــا 

عالقــه ای بــه ایــن رشــته نداشــتم ، حــق انتخابــی وجــود نداشــت و فقــط 

ــگاه  ــتند وارد دانش ــون گذاش ــش رویم ــه پی ــتمی  ک ــاری و سیس از روی ناچ

شــدم. عالقمنــد شــدن بــه هــ اتفاقــی  نیســت، مــن همیشــه رس کالســهای 

ــم و دبیرهــا  درس کاراکــرت هــای مختلفــی  می کشــیدم  و شــاید همــٔه معل

از عالقــٔه مــن بــه طراحــی باخــرب بــودن، طراحــی هــام شــاید تحــت تاثیــر  

ــود و از  ــاص ب ــتعداد خ ــه اس ــن ی ــی  ای ــر بعض ــود، از نظ ــم ب ــم و گی فیل

ــک  ــم ای کاش ی ــه آرزو می کن ــردن ! همیش ــف ک ــت تل ــی وق ــر بعض نظ

سیســتم آموزشــی درســت داشــتیم و می تونســتم بــا کمــک مدرســین 

در رشــته ای  کــه واقعــا بهــش عالقمنــد بــودم ادامــه تحصیــل بــدم.

هــای دیجیتــال شــدی و چــه عواملــی باعــث شــد بــه کار  چطــور وارد ه

تخصصــی خــودت عالقمنــد بشــی؟

ــردم،  ــی رشوع ک ــای تبلیغات ــرای کاره ــا کار  2D Design ب ــن ب ــتش م راس

بــه دنیــای 3D هــم شــدیدا عالقمنــد بــودم، انتخــاب نرم افــزار واقعــا بــرام 

ســخت بــود چــون هیــچ شــناختی  نســبت بــه ایــن موضــوع نداشــتم، مکــس 

ــا رو  ــره مای ــو باالخ ــرس و ج ــد از پ ــردم و بع ــت ک و  Cinema 4D رو تس

ــت  ــان رشک ــه اون زم ــته آموزشــی  Gnomon ک ــردم و کل بس ــاب ک انتخ

دیــدار در اختیــار مــون گذاشــته بــود رو گرفتــم و دیــدم. بعــد از یادگیــری 

و بدســت آوردن مهــارت ابتدایــی وارد کار تــوی زمینــٔه 3D شــدم . رشایــط 

ــیمون  ــم پش ــاب راه ــا از انتخ ــود و باره ــوب نب ــال خ ــران اص ــوی ای CG ت

ــاید  ــت! ش ــخصی داش ــدٔه نامش ــه آین ــردم ک ــاب ک ــی  رو انتخ ــدم،  راه ش

ی تونســتم ادامــه بــدم! واقعــا اگــر اینرتنــت نبــود هیچوقــت ایــن راه رو 

ــور  ــه چط ــو، و اینک ــون بگ ــودت برام ــی خ ــص اصل ــورد تخص ــی در م کم

ــی؟ ــرا گرفت ــای الزم رو ف ــوزش ه آم

 Character Design/Develop Modeling/Texturing  تخصــص اصلی  مــن 

ــم، بعــد از   ــا رشوع می کن ــا ســاخ  Base Mesh در مای هســت ، کارم رو ب

Sculpt از TopoGun بــرای ســاخت مــش قابــل انیمــت اســتفاده می کنم، از  

Zbrush/Photoshop و  Mudbox برای  Texture اســتفاده می کنم ، در کل 

تابــع روش خاصــی  نیســتم، بــا توجــه بــه کار برنامه ریــزی می کنــم و بهرتیــن 

و ســاده ترین راه رو انتخــاب می کنــم . مــن بــا دنبــال کــردن کارهــای تــاپ  

ــدم  ــنا ش ــل  Zbrush Central آش ــی مث ــزار  Zbrush و فروم ــا نرم اف 3D ب

کــه تــوی ایــن فــروم حرفــه ای هــا از رشکتهــای مختلف و اســاتید برجســته ای 

مثــل  Rick Baker حضــور داشــتند، کارهایــی کــه تــوی فــروم ارائه میشــد رو 

تقریبــا هــر روز میدیــدم و آرزو داشــتم کــه منــم  درحد کارهایــی که میدیدم 

رینهــای متداوم کارهــای زیادی میــزدم و توی  بتونــم کار کنــم، بــا مطالعه و 

فــروم ارائــه میــدادم و همیشــه منتظــر بــودم کــه بتونــم نظــر آرتیســت های 

برجســته رو جلــب کنــم، خوشــبختانه موفق شــدم و ایــن کار ادامه پیــدا کرد 

تــا اینکــه کارهــام مــورد توجــه اســاتید و رشکتهــای معترب قــرار گرفــت و اینکه 

ــتم. ــکاری داش ــی   Pixologic هم ــازنده Zbrush  یعن ــت س ــود رشک ــا خ ب
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مجيد اسماعيلى

3D Artist

طــی شــده بــود کــه گیمــر می توانســت از بین پلیــس یــا دزد، یکــی را انتخاب 

کنــد در تعقیب گریز هــای بــازی دیگــری را شکســت دهــد. ولــی وجــود یــک 

بــاگ در کدهــای بــازی، باعــث شــده بــود تــا پلیس هــا کمــی خشــن تر از حــد 

معمولــی شــوند و ســعی می کردنــد تــا هرکســی را کــه در بازی وجود داشــت 

از بیــن بربنــد! رخ دادن ایــن اتفــاق در جریــان آزمایــش بــازی، باعــث شــد تــا 

DMA تصمیــم بگیــرد تغییراتــی در ســبک بــازی ایجــاد کنــد و بــا اســتفاده 

از ایــن بــاگ و اتفاقاتــی کــه رخ مــی داد، بــازی GTA III بــا ماموریت هــای 

داســتانی متنــوع عرضــه شــد و آغازگــری بــود بــرای نســخه های بعــدی کــه 

تــا امــروز در مجمــوع ۲۲۰ میلیــون نســخه از آن هــا فروختــه شــده اســت. 

Pokemon ســازندگان  بــه  د  اعتــ بــرای  نینتنــدو  تصمیــم   -۹

محصــوالت مرتبــط بــا رسی Pokemon بخــش مهمــی از دنیــای رسگرمــی در 

ــازی، انیمیشــن ها و بازی هــای  ــد. کارت هــای ب ــر بوده ان طــی ۲۰ ســال اخی

ویدیویــی متعــددی بــر اســاس ایــن مجموعــه عرضــه شــده کــه بــا اســتقبال 

بســیار خــوب مــردم رسارس جهــان مواجــه شــده اند. Pokemon اولیــن بــار 

بــر روی کنســول دســتی گیم بــوی نینتنــدو وارد دنیــای بازی هــای ویدیویــی 

ــاد آور خــود بیــش از ۳۰ میلیــون  ــات اعتی ــا خصوصی شــد و توانســت ب

نســخه بــر روی ایــن کنســول دســتی فــروش کنــد کــه ســود بســیار خوبــی 

ــام ایــن  عایــد نینتنــدو و گیم فریــک، اســتودیوی ســازنده بــازی، کــرد. البتــه 

اتفاقــات بــه دلیــل تصمیمــی اســت کــه نینتندو بــرای اولیــن و آخرین بــار در 

تاریــخ خــود گرفــت و بــه ســازندگان ایــن اثــر یــک شــانس مجــدد داد. چــرا 

کــه وقتــی ساتوشــی تاجــوری، ســازنده بــازی، اولیــن بــار ایــده ســاخت ایــن 

اثــر را در ســال ۱۹۹۰ مطــرح کــرد، بــه دلیــل سیاســت های کنــرتل کیفیــت 

نینتنــدو ایــن خواســته وی رد شــد. ولــی پــس از مدتــی نینتنــدو بــه دالیــل 

نامعلــوم از وی دعــوت کــرد تــا بــا ایجــاد برخــی تغییــرات ســاخت بــازی را 

آغــاز کنــد و بــه ایــن ترتیــب و بــا همــکاری شــیگرو میاموتــو ســاخت بــازی 

Pokemon بــرای کنســول دســتی گیم بــوی آغــاز شــد و ایــن اثــر توانســت 

بــا فــروش ۳۰ میلیــون نســخه ای، بــه یکــی از محبوب تریــن بازی هــای 

ــدو بــر روی ایــن کنســول تبدیــل شــود. البتــه حتــی پــس از گذشــت  نینتن

چندیــن ســال، دلیــل تغییــر تصمیــم ناگهانی نینتندو مشــخص نشــده اســت. 

چــون ایده هــای بســیار خوبــی در صنعــت بازیســازی وجــود داشــتند کــه 

یــت نــارشان، پــس از مدتــی کامــال بــه فراموشــی ســپرده  بــه دلیــل عــدم ح

ــان یــک اســتثنا اســت و نتیجــه  ــدو در ایــن می شــدند. ولــی تصمیــم نینتن

ــر ایــن کمپانــی اســت.  آن هــم حضــور Pokemon در میــان بازی هــای برت

۱۰- تصمیم نینتندو برای جدا شدن از سونی

ــن جملــه فردریــش نیچــه،  ــود کاملــی از ای وضعیــت فعلــی ســونی، 

فیلســوف آملانــی،  اســت: « چیــزی کــه مــا را نابــود نکنــد، بــه طــور حتــم مــا 

را قوی تــر کــرده اســت». دلیــل ایــن امــر هــم بــه تاریخچــه و روابــط ایــن 

رشکــت و نینتنــدو بــاز می گــردد. اولیــن ورود ســونی بــه دنیــای کنســول های 

خانگــی، ســاخت یــک افزونه ســی دی رام بــرای کنســول SNES نینتنــدو بود. 

ــدو  ــام داد، نینتن ــی انج ــه خوب ــود را ب ــه خ ــه ســونی وظیف ــم این ک علی رغ

بــه دلیــل مســایل مالــی تصمیــم گرفــت تــا بــا ایــن رشکــت قطــع ارتبــاط 

کنــد و بــه جــای آن بــا کمپانــی هلنــدی فیلیپــس همــکاری کــرد. ایــن اتفــاق 

خســارات مالــی زیــادی بــرای ســونی در پــی داشــت و عــالوه بــر آن باعــث 

تحقیــر ایــن رشکــت نیــز شــده بــود. بــه همیــن دلیــل هــم نوریــا اوهــوگا، 

 ،SNES مدیــر عامــل وقــت ســونی، از کــن کوتاراگــی، ســازنده افزونــه

ــد.  ــرای ســونی طراحــی کن ــا یــک کنســول خانگــی انحصــاری ب خواســت ت

ایــن ایــده بــا مخالفت هــای زیــادی 

ــی  ــد ول ــرو ش ــونی روب ــود س در خ

افــرادی  همــکاری  بــا  کوتاراگــی 

مثــل شــوهی یوشــیدا، ایــده خــود را 

بــرای ســاخت یــک کنســول مبتنــی 

بــر ســی دی رام بــا نــام پلی استیشــن 

عملــی کرد. بــا وجــود ارصار نینتندو 

بــرای اســتفاده از کارتریــج بــه جــای 

بازیســازی  رشکت هــای  ســی دی، 

بــزرگ مثــل نامکــو و الکرتونیــک 

پلی استیشــن  ســمت  بــه  آرتــز 

یــل شــدند و دلیــل ایــن امــر هــم هزینــه کم تــر انتشــار بــازی بــر روی  مت

ــول  ــا کنس ــم داد ت ــت ه ــه دس ــت ب ــل دس ــن عوام ــام ای ــود.  ــی دی ب س

 Nintendo ــل ــود مث ــای خ ــر از رقب ــیار موفق ت ــونی، بس ــی س ــل پنجم نس

۶۴ و Sega Saturn باشــد و ایــن رویــه تــا امــروز نیــز ادامــه داشــته و 

ســونی یکــی از غول هــای بــازار کنســول های خانگــی اســت و حتــی 

ــت  ــن رشک ــز ســاخت ای ــخ (پلی استیشــن ۲) نی ــن کنســول تاری پرفروش تری

اســت و امــروز هــم در نســل هشــتم، کنســول پلی استیشــن ۴ فــروش 

ــوان تصــور کــرد  بســیار بیش تــری نســبت بــه رقبــای خــود دارد. پــس می ت

کــه اگــر نینتنــدو بــه همــکاری خــود بــا ســونی ادامــه مــی داد، شــاید ایــن 

ــد.  ــه کن ــی خــود را تجرب ی توانســت موفقیت هــای فعل ــچ گاه  رشکــت هی

نینتنــدو  ارصار  وجــود  بــا 
بــرای اســتفاده از کارتریــج بــه 
جــای ســی دی، رشکت هــای 
مثــل  بــزرگ  بازیســازی 
نامکــو و الکرتونیــک آرتــز بــه 
یــل  ســمت پلی استیشــن مت
امــر  ایــن  دلیــل  و  شــدند 
هــم هزینــه کم تــر انتشــار 
ــود. ــر روی ســی دی ب ــازی ب ب
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(Timing and Spacing) ۱. زمان بندی و فاصله گذاری

زمــان بنــدی و فاصلــه گــذاری چیزیه کــه خیال حرکــت رو در اشــیاء و کاراکرت 

هــا و در قالــب قوانیــن فیزیــک ایجــاد میکنــه. زمــان بنــدی (Timing) بــه 

تعــداد فریــم هــا بیــن دو حالــت (pose) اشــاره داره. بــرای مثــال، اگــه یــه 

تــوپ تــوی ۲۴ فریــم از ســمت چــپ صفحــه بــه ســم راســت صفحــه بــره، 

میشــه زمــان بنــدی. ۲۴ فریــم یــا یــک ثانیــه (اگــر بــا نــرخ فیلــم ۲۴ فریــم بر 

ثانیــه کار کنیــد) بــرای تــوپ زمــان میــربه تــا بــه ســمت دیگــه صفحــه برســه.

ــم  ــدوم از اون فری ــری هرک ــرار گی ــوه ق ــه نح ــذاری (Spacing) ب ــه گ فاصل

هــا برمیگــرده. بــه عنــوان مثــال، تــوی همــون مثــال فاصلــه گــذاری میشــه 

ــه  ــر فاصل ــه. اگ ــرار گرفت ــوری ق ــه چج ــم دیگ ــو ۲۳ فری ــوپ ت ــه ت ــن ک ای

ــر  ــه، اگ ــر حرکــت میکن ــک باشــند، شــیء آرام ت ــه هــم نزدی ــذاری هــا ب گ

فاصلــه گــذاری هــا بیشــرت باشــند اشــیاء رسیــع تــر حرکــت میکننــد.

 

 

(Squash and Stretch) ۲. جمع شدگی و کشیدگی

جمــع شــدگی و کشــیدگی چیزیــه کــه بــه اشــیاء انعطاف میــده. تــوی زندگی 

ــه  ــاد اتفــاق میفتــه کــه ممکن واقعــی جمــع شــدگی و کشــیدگی هــای زی

متوجهــش نشــید؛ تــوی انیمیشــن ایــن چیزهــا میتونــن اغــراق بشــن. بــرای 

ونــه، هنــگام صحبــت کــردن جمــع شــدگی و کشــیدگی هــای زیــادی تــوی 

صــورت اتفــاق میفتــه، بــرای اینکــه صــورت بخــش خیلــی منعطفــی هســت.

آســان تریــن راه بــرای درک ایــن کــه جمــع شــدگی و کشــیدگی چطــور عمــل 

میکنــه نــگاه بــه توپــی کــه بــه زمیــن میخــوره هســت. وقتــی تــوپ ســقوط 

میکنــه و رسعــت میگیــره، درســت تــا قبــل از برخــورد کشــیده میشــه، وقتــی 

توپ به زمین میخوره، جمع میشــه، و دوباره که بلند میشــه کشــیده میشــه.

ــن  ــف انیمیش ــای مختل ــش ه ــو بخ ــن ت ــیدگی میتون ــدگی و کش ــع ش جم

قواعد ١٢ گانه انيميشن

ــاس»  ــک توم ــتون» و «فران ــی جانس ــی «اول ــای دیزن اه ــط پویا ــاب e Illusion Of Life توس ــه در کت ــتند ک ــدی هس ــی، قواع ای ــل پویا دوازده اص
تورهــای مطــرح  کــه از اعضــای نــه پیرمــرد دیزنــی بودنــد، معرفــی شــدند. جانســتون و تومــاس کتابشــان را بــر پایــٔه کارهــا و تجربیــات انی
ایــی (انیمیشــن) قــرار  دیزنــی (از ســال ۱۹۳۰ تــا زمــان نوشــ کتــاب) و همچنیــن تجربیــات خودشــان در تولیــد حــرکات طبیعــی در پویا
ایــی روان تــر و طبیعی تــر توضیــح می دهنــد.  دادنــد. ایــن دوازده اصــل، پیــاده کــردن قوانیــن فیزیــک را بــر یــک کاراکــرت بــرای داشــ پویا
عــالوه بــر ایــن بعضــی از ایــن اصــول همچــون جذابیــت شــخصیت و زمانبنــدی حســی جنبه هــای غیــر فیزیکــی و انتزاعــی نیــز دارنــد.

ایی تعبیر می شــود.  اهای دنیا قرار گرفتــه و گاه از آن به عنوان انجیل صنعت پویا ایــن کتــاب و قوانینــی کــه در آن بیــان گردیده بســیار مورد اســتفاده پویا
در سال ۱۹۹۹ این کتاب در یک آمارگیری آنالین به عنوان بهرتین کتاب انیمیشن تاریخ برگزیده شد. با اینکه در زمان نوش و چاپ شدن کتاب، تکنیک های 
دستی همچون سل انیمیشن رواج داشت با این حال با ورود رایانه و روش های جدیدتر همچنان مباحث مطرح شده در این کتاب امروزه نیز کاربرد دارند.
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ــن  ــا ازش پشــتیبانی میکنــه؛ میتونــه بــه انیمیش ــن تأکیــد داره ی انیمیش

جــون بیشــرتی ببخشــه و اجــرای قانــع کننــده تــری رو ایجــاد کنــه.

بــه یــاد داشــ ایــن نکتــه مهــم هســت کــه حرکــت ثانویــه بایــد نامحســوس 

ل غیر  باشــه تــا چیــزی از حرکــت اصلــی کــم نکنــه، و میشــه بــه عنــوان اعــ

ارادی بهــش فکــر کــرد. مثــالً، یــه کاراکــرت بــا کاراکــرت دیگــه ای در اتــاق انتظار 

در حــال مکاملــه هســت، صحبــت ایــن دو بایــد حرکــت اصلــی باشــه، و اگــر 

اون کاراکــرت رشوع بــه پــا کوبیــدن هــای عصبــی بکنه، میشــه حرکــت ثانویه.

کاراکــرتی کــه داره تــوی خیابــون راه میــره در حالــی کــه ســوت میزنــه میتونه 

ــوار  ــه دی ــه ی ــه ب ــخصی ک ــا ش ــه ی ــه باش ــت ثانوی ــه ای از حرک ــال دیگ مث

ــی  ــه، حرکــت اصل ــا بعضــی هــا صحبــت میکن ــه داده و ب ــو مدرســه تکی ت

کاراکــرت هســت کــه بــه دیــوار تکیــه داده و صحبــت میکنــه، و قــرار دادن 

ــه باشــه. ــه حرکــت ثانوی ــه ســینه میشــه میتون ــه دســت ب ــی ازش ک حرکت

(Staging) ۱۲. صحنه پردازی

ــری  ــوه قرارگی ــه، از نح ــان صحن ــی چیدم ــاره چگونگ ــردازی درب ــه پ صحن

ــن  ــد دوربی ــه دی ــا زاوی ــه ت ــس زمین ــه و پ ــش زمین ــارص پی ــا در عن کاراکرته

هســت. هــدف صحنــه پــردازی ایــن هســت کــه هــدف انیمیشــن 

ایــن میتونــه شــامل  بیننــده روشــن کنیــم.  بــرای  اشــتباه  بــدون  رو 

ــی  ــه چگونگ ــه ک ــوی باش ــه نح ــن ب ــری دوربی ــرار گی ــوه ق ــان از نح اطمین

ــرت  ــی دو کاراک ــا قرارده ــده، ی ــش ب ای ــوح  ــه وض ــا رو ب ــاط کاراکرته ارتب

متفــاوت کــه هــر دو بــه راحتــی از یــک زاویــه خــاص دیــده بشــن.

باهــاش  میخوایــد  کــه  چیــزی  و  صحنــه  اون  هــدف  روی  بایــد 

نشــه. رسدرگــم  بیننــده  تــا  کنیــد  رکــز  کنیــد  برقــرار  ارتبــاط 
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یــه کاراکــرت رسش رو بچرخونــه، رسش رو در حیــن  بــرای مثــال اگــه 

ــی رو ایجــاد  ــت قوس ــه حرک ــده و ی ــن شــیب می ــه ســمت پایی ــش ب چرخ

میکنــه. همچنیــن بایــد مطمــنئ بشــید کــه چیزهــای نامحســوس تــر 

هــم بــه صــورت قوســی حرکــت میکنــن، بــرای مثــال وقتــی کاراکــرت 

ــن. ــت میکن ــکل حرک ــی ش ــورت قوس ــه ص ــا ب ــتان پ ــوک انگش ــره ن راه می

(Exaggeration) ۷. اغراق

ــرای جلوتــر بــردن محــدوده حرکــت هــا بــرای اضافــه کــردن  اغــراق ب

جذابیــت بیشــرت بــه یــه عمــل هســت. اغــراق میتونــه بــرای خلــق 

حــرکات بــه شــدت کارتونــی، یــا بــا کمــی محدودیــت بیشــرت بــرای 

ــن دارای ســبک  حــرکات واقعــی تــر اســتفاده بشــه. چــه بــرای انیمیش

باشــه چــه واقعــی، درجــه ای از اغــراق بایــد بــه کار گرفتــه بشــه.

اگــه یــه انیمیشــن واقعــی داریــد میتونیــد از اغــراق بــرای خواناتــر کــردن 

ــالً،  ــد. مث ــش اســتفاه کنی ــن واقعــی بودن ــت در عی ــردن حرک ــرت ک ــا باحال ی

ــل  ــد قب ــه شــیرجه بشــه میتونی ــه تخت ــدن از ی ــاده پری ــه کاراکــرت آم ــه ی اگ

ــراق  ــد از اغ ــن بکشیدشــون. همینطــور میتونی ــدن یکــم بیشــرت پایی از پری

در زمــان بنــدی بــرای افزایــش اختــالف بیــن حــرکات بــرای طبیعــی 

ــد. ــرت اســتفاده کنی ــودن کاراک ــای وزن دار ب ــه الق ــا کمــک ب نشــون دادن ی

(Solid Drawing) ۸. طراحی منسجم

منســجم  طراحــی   ،(۲D Animation) بعــدی  دو  انیمیشــن  تــوی 

اندیشــیدن  و  وزن،  و  حجــم  بــا  دقیــق  ســاخت طراحــی  بــه  راجــع 

دربــاره تعــادل و آناتومــی حالــت هســت. بــا انیمیشــن ســه بعــدی 

تورهــا کمــرت نیــاز بــه تکیــه روی طراحیشــون  (۳D Animation)، انی

دارن، امــا ایــده طراحــی منســجم بــه همــون انــدازه مهــم هســت.

بــا طراحــی منســجم بایــد فکــر کنیــد چجــوری کاراکــرت ۳D تــون رو حالــت 

ــت  ــوی اون حال ــبی ت ــادل و وزن مناس ــاختار، تع ــید س ــنئ بش ــد، مطم بدی

وجــود داره. همینطــور بایــد از چیــزی بــه نــام "جفتــی" (twinning) هــم 

خــودداری کنیــد، کــه در اصــل بــه معنــای ایــن هســت کــه حالتــی کــه در 

ــه شــده. ــرت قرین ــدن کاراک ــه ب ــاختید در ســمت دیگ ــدن س ــک ســمت ب ی

بــرای مثــال، کاراکــرت ممکــن هســت هــر دو دســتش بــه کمــرش باشــه یــا 

ــر  ــر و غی ــه رس ب ــت حوصل ــن حال ــوی جیبــش باشــه. ای هــر دو دســتش ت

جذابــی ایجــاد میکنــه. مطمــنئ بشــید از اصــل طراحــی منســجم تــو حالــت 

یاد. دهــی هاتــون اســتفاده میکنیــد تــا مطمــنئ بشــید این مشــکالت پیــش 

(Appeal) ۹. جذابیت

ــای  ــش ه ــه بخ ــرت ب ــت بیش ــردن جذابی ــه ک ــه اضاف ــاً ب ــل دقیق ــن اص ای

ــن  ــرده. گرچــه، واضــح تری ــا برمیگ ــت ه ــل حال ــف انیمیشــنتون، مث مختل

ــد  ــرت میخوای ــه کاراک ــ ی ــت، ش ــرت هس ــی کاراک ــت در طراح ــال جذابی مث

کــه بیننــده هــا بتونــن باهــاش ارتبــاط برقــرار کنــن و همــزاد پنــداری کنــن. 

یــه طراحــی کاراکــرت گیــج کننــده و پیچیــده ممکنــه فاقــد جذابیــت باشــه.

طراحــی  بــرای  اغــراق،  بــرای  رو  کاراکــرت  از  هایــی  بخــش  میتونیــد 

ــه، پیــدا  ون ــدت هــا  ــا م ــده ت ــن بینن ــه در ذه ــری ک ــرت خــاص ت کاراک

ــاد  ــردن زی ــر ک ــوان ت ــا ج ــرت ی ــه کاراک ــراق در چان ــال، اغ ــرای مث ــد. ب کنی

ــه. ــت بیشــرت کمــک کن ــاد جذابی ــه ایج ــه ب ــادگی میتون ــه س ــا ب چشــم ه

(Straight Ahead and Pose to Pose) ۱۰. مستقیم و حالت به حالت

مســتقیم و حالــت بــه حالــت بــه دو تکنیــک مختلــف بــرای نحــوه متحــرک 

ســازی اشــاره داره. مســتقیم روش دنبالــه دار و خطــی ای هســت. شــ هــر 

حالــت رو یکــی بعــد از دیگــری ایجــاد یــا طراحــی میکنیــد. بــرای مثــال، اگــه 

حرکــت پــرش یــک کاراکــرت بــه هــوا رو متحــرک ســای میکنیــد بایــد حالتــی 

کــه ایســتاده رو ایجــاد کنیــد، بعــد وقتــی کــه زانــو زده، بعــدی وقتی هســت 

کــه کامــالً دوّال شــده و ... . واقعــاً انیمیشــن رو به صورت مســتقیم میســازید.

در حالــی کــه حالــت بــه حالــت بیشــرت متُــد گونــه و از قبــل برنامــه ریــزی 

شــده هســت، فقــط بــا حالــت هــای مهــم که بــرای بیــان عمــل نیاز هســت. 

ــی مشــابه برســید،  ــت بــه عمل ــا چهــار حال ــاً ب ــد دقیق ــال، میتونی ــرای مث ب

کاراکــرت ایســتاده، خــم شــده، رو هواســت، و دوبــاره روی زمینــه. ایــن بهتــون 

اجــازه میــده خیلــی ســاده تــر کار کنیــد، و قبــل از اضافــه کــردن جزئیــات 

بیشــرت اطمینــان حاصــل کنیــد کــه حالــت هــا و زمــان بنــدی صحیح هســت.

(Secondary Action) ۱۱. حرکت ثانویه

لــی اشــاره داره کــه روی حرکــت اصلــی  ــه بــه خلــق اع حرکــت ثانوی
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ــی  ــا وقت ــن ی ــک میزن ــه پل ــه بشــن، مثــل چشــم هــا وقتــی ک ــه کار گرفت ب

کــه کســی میرتســه یــا شــگفت زده میشــه، صورتشــون جمــع میشــه 

ــراق  ــرای اغ ــی ب ــل عال ــه اص ــیدگی ی ــدگی و کش ــع ش ــاد. جم ــش می و ک

تــو انیمیشــن و اضافــه کــردن جذابیــت بیشــرت بــه حــرکات هســت.

(Anticipation) ۳. انتظار داش

انتظــار داشــ در انیمیشــن بــرای ایــن هســت کــه بیینــده رو آمــاده عملــی 

کنــه کــه قــرار هســت اتفــاق بیفتــه. یه راه ســاده بــرای نــگاه کردن بــه قضیه 

ایــن هســت کــه وقتــی شــخصی میخــواد بــه جلــو حرکــت کنــه، اول بایــد به 

عقــب حرکــت کنــه. بــرای مثــال، اگــه یــه کاراکــرت میخــواد بــه ســمت جلــو 

حرکــت کنــه، ممکنــه کمــی بــه عقــب حرکــت کنــه، اینــکار نــه تنهــا نیــروی 

حرکــت رو بیشــرت میکنــه، بلکــه بــه بیننــده اجــازه میده تــا بدونه شــخص به 

زودی حرکــت میکنــه. یــا اگــه یــه کاراکــرت میخــواد یــه لیــوان رو از روی میــز 

بــرداره، ممکنــه دســتش رو قبــل از اینکــه به جلو بــربه، به عقــب حرکت بده.

نــه تنهــا انتظار داشــ برای آمــاده کردن بیینده نیاز هســت، بلکه بــرای قابل 

بــاور کــردن حــرکات هــم نیــاز هســت. بــرای مثــال، قبــل از اینکه یــه بازیکن 

بیــس بــال تــوپ رو پرتــاب کنــه اول کل بــدن و دســتش رو بــه ســمت عقــب 

میــربه تــا انــرژی کافــی رو دریافــت کنــه، و قبــل از اینکــه یه عشــق پارکــور از 

یــه لبــه بپــره، اول بایــد زانــوش رو خــم کنــه تــا بــرای پرش آمــاده بشــه. تصور 

یشــدند. " رو نداشــتند – قابــل بــاور  کنیــد ایــن کنــش هــا "انتظــار داشــ

(Ease In Ease Out) ۴. ورود نرم خروج نرم

ــاز  ــه نی ــف برس ــه توق ــه نقط ــا ب ــه ی ــت کن ــخصی حرک ــا ش ــیء ی ــر ش ه

رسعــت  کاهــش  و   (acceleration) گیــری  شــتاب  بــرای  زمانــی  بــه 

آرام  ورود  (یــا  نــرم  خــروج  و  نــرم  ورود  بــدون  داره.   (deceleration)

خــروج آرام)، حــرکات بســیار غیــر طبیعــی و روباتیــک میشــن. بــه عنــوان 

ــه،  ــه خــودرو رشوع بــه حرکــت از حالــت ایســت میکن ــی ی ــال، وقت یــه مث

یرســه، اول بایــد شــتاب بگیــره و  تــو همــون لحظــه بــه نهایــت رسعتــش 

رسعتــش بیشــرت بشــه. وقتــی میخــواد متوقــف شــه تــو یــه چشــم بــه هــم 

ــه.  ــدی میش ــت ب ــی وضعی ــوری خیل ــه، اینج یرس ــر  ــه صف ــد ب زدن از ص

بــه جــاش، رسعتــش رو بــه آرامــی کــم میکنــه تــا بــه توقــف کامــل برســه.

چیــز مشــابهی هــم بایــد تــوی یــه انیمیشــن وجــود داشــته باشــه، و 

ــری  ــه کارگی ــرم ب ــروج ن ــرم خ ــه ورود ن ــیدن ب ــرای رس ــن راه ب ــت تری راح

ــته،  ــت نشس ــرت از وضعی ــه کاراک ــی ی ــت. وقت ــذاری هس ــه گ ــول فاصل اص

هــم  بــه  در رشوع  گــذاری هــا  میــره، فاصلــه  ایســتاده  حالــت  بــه 

ــی  ــن، و وقت ــت میش ــی وارد حرک ــه آرام ــن ب ــتند، بنابرای ــر هس ــک ت نزدی

افزایــش  ایــن  بــدون  از حرکــت خــارج میشــن.  آرامــی  بــه  ایســتاد، 

و کاهــش رسعــت، حــرکاِت همــه چیــز ناگهانــی و تشــنجی میشــه.

(Follow rough and Overlapping Action) ۵. دنباله و هم پوشانی

دنبالــه و هــم پوشــانی میتونــن دو اصــل مجــزا به حســاب بیان، اما به شــدت 

بــه هــم مربــوط هســتند. دنبالــه مفهومی هســت کــه در اون بعــد از این که 

کاراکــرت بــه نقطــه توقــف رســید بخــش هایــی از بــدن بــه حرکتشــون ادامــه 

میــدن. بــرای مثــال، وقتــی یــه کاراکــرت از راه رفــ بــه ایســتادن میرســه، همه 

یشــن، بلــه دســت ها ممکنــه بعد  بخــش هــای بــدن تــو یــه زمــان متوقــف 

از ثابــت شــدن بــه حرکــت رو بــه جلو ادامــه بدن. ایــن موضــوع در خصوص 

لبــاس هــم صــدق میکنــه که بعــد از توقــف کاراکرت بــه حرکتش ادامــه میده.

هــم پوشــانی هــم خیلــی مشــابه هســت، بــه ایــن معنــی کــه بخــش هــای 

مختلــف بــدن در زمــان هــای متفاوتــی حرکــت میکننــد. بــرای مثــال، اگــه 

ــربه، اول شــانه  یــه کاراکــرت دســتش رو بــرای دســت تکــون دادن بــاال ب

ــازو، بعــد آرنــج و دســت ممکنــه چنــد فریــم  هــا حرکــت میکنــن، بعــد ب

 (drag) "ــای "کشــیدگی بعــد از اون حرکــت کنــه. ممکنــه بــا عنــوان ه

ــی  ــید. حت ــنیده باش ــم ش ــه رو" (lead and follow) ه ــرشو و دنبال ــا "پی ی

ــش  ــدا بخ ــد، ابت ــم ببینی ــن ه ــوی چم ــانی رو ت ــم پوش ــه ه ون ــد  میتونی

ــی  ــای متفاوت ــت ه ــا رسع ــن ب ــه چم ــد بقی ــه و بع ــت میکن ــش حرک پایین

حرکــت رو دنبــال میکنــن، بــه شــ اون احســاس موجــی شــکل رو میــدن.

بــا رسعــت هــای مختلفــی و در  تــو زندگــی واقعــی، هــر چیــزی   

لحظــات زمانــی متفاوتــی حرکــت میکنــه، و بــه همیــن دلیــل دنبالــه 

ــرای ثبــت حــرکات واقعــی و روان بســیار مهــم هســت. و هــم پوشــانی ب

(Arcs) ۶. قوس ها

هــر چیــزی تــوی زندگــی واقعــی بــه طریقــی حرکتــی قوســی داره، و تــوی 

ــید  ــنئ بش ــا مطم ــید ت ــد باش ــی پایبن ــل قوس ــن اص ــه ای ــد ب ــن بای انیمیش

انیمیشــنتون نــرم هســت و بــه شــکلی واقعــی حرکــت میکنــه. تنهــا 

ــی  ــه وقت ــت میکن ــتقیم حرک ــالً مس ــط کام ــه خ ــو ی ــزی ت ــه چی ــی ک زمان

هســت کــه بخوایــد یــه روبــات رو متحــرک ســازی کنیــد، بــه خاطــر 

ــت. ــی هس ــر طبیع ــتقیم غی ــط مس ــوی خ ــا ت ــان ه ــت انس ــه حرک اینک
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