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 تیم

 

 هدف
 در این بازی سعی شده که تمرکز اصلی بر "مهارت نه گفتن" باشد. همچنین در کنار این مهارت،

"توانایی همدلی"، "توانایی تعارض بین فردی" و "توانایی تنظیم هیجان و اضطراب" نیز در  یادگیری
 های مختلف بازی گنجانده شده است. خالل چالش

های "مدیریت زمان"، ریزتوانایییادگیری ، و تمرکزهای اصلیهای گوناگون حل چالش مسیردر 
"مسئولیت پذیری"، "اهمیت نظم در خانه و محیط زندگی"، "مهارت دوست داشتن" و "احترام به 

 بزرگتر" نیز به نوعی پوشش داده شده اند.

قابل  )در ادامه به پرسونای مخاطب اشاره شده است( با توجه به اینکه باید بازی برای مخاطب ایرانی
سالمی مورد ا-ها، فرهنگ ایرانیهای هنری و طراحی چالشعرضه باشد، سعی شده که در قسمت

های ای پویا و عاری از هرگونه آسیباز ساخت این بازی، ساخت جامعهتوجه باشد؛ چراکه هدف 
 مختلف است. 

رسان به یببرای جلوگیری از انتخابات آسیری انتخاب آگاهانه در واقع هدف کلی ساخت بازی، یادگ
های مختلفی را برای کاراکتر بازی معرفی کردیم چالشرساندن این هدف، جامعه است. برای به سمر 

 که با ارتباط با محیط اطرافش، هر یک را باید حل کند و نتیجه یا نتایج آن را ببیند.

 

 شناسی و پرسونا مخاطبمخاطب
 علی :نام



 15: سن

 سال 15الی  10: رنج سنی مخاطب

 های اجتماعیهای ویدیویی، تفریح با دوستان و فعالیت در شبکهبازی با موبایل و بازی :عادات

های ویدیویی های گوناگون است. بازیگوش و فعال. بازیبه دنبال حل چالش :های شخصیتیویژگی
 را دوست دارد.

 دوستان. های جدید و جذاب باتفریحهای جدید، پیدا کردن بازی :هادغدغه

 ها، تفریح و در آخر مطالعه!بازیدوستان،  :هااولویت

 

 طراحی بازی
، بیش از چند دقیقه به بازی مشغول شود و )!(در طراحی بازی، سعی کردیم تا کاربر و یا داور محترم

 های آن شود.درگیر حل چالش

 یمفهومطراحی ایده و 
ای که پشت ساخت این بازی قرار دارد، ناشی از همانطور که در باال به اختصار توضیح داده شد، ایده

 های اجتماعی حال حاضر است.سالمی و آسیبا-فرهنگ ایرانی

مفید باز باید سعی کند تا در خانه و اجتماعی بیرون از خانۀ خود، ایده به این صورت است که بازی
 . های خود را بیشتر کندابات خود، تواناییو با انتخ ظاهر شود

 بازژانر بازی و ماموریت بازی
کاربر است. دلیل انتخاب این سبک این است که  survival"تالش برای بقا" یا  به صورتسبک بازی 

 اشد. ای و سالمت جسمی خود بسعی در به تعادل رساندن و نگاه داشتن، احساسات پایه

1ای و سالمت کاراکتر، چند نوار پیشرفتپایه برای نشان دادن احساسات تحت عناوین "خوشحالی"،  
. مقادیر گرفته شده است"انرژی فیزیکی"، "سالمت"، "ناراحتی" و "ترس و اضطراب" در بازی به کار 

 شود.دهد مشخص میبه نتایج اعمالی که کاراکتر در بازی انجام میاین نوارها با توجه 

باید بین چند گزینۀ مختلف، یک گزینه را به عنوان انجام یک عمل در  بازازیهمچنین در اکثر مواقع ب
های او از اعمالش در زمان معین، انتخاب کند. اعمالی که پیش روی کاراکتر است، نسبت به آموخته

 توانند داشته باشند. گذشته نیز، تغییراتی می
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نرخ درگیری کاربران، تر کردن بازی و افزایش ای، سعی کردیم تا برای جذابها چندگزینهدر کنار انتخاب
های هایی را اضافه کنیم. برای مثال، کاربر توانایی پیانو زدن و یا انتشار یک ویدیو در شبکهتکه چالش

 اجتماعی را خواهد داشت.

 شروع بازی
دارد، ای که با مادرش پس از مکالمهرسد. ید از مدرسه به خانه میشود نوای شروع میبازی از لحظه

 کند.هایی را حل می( چالشFTUXبرای اولین تجربه کاربر )بوردینگ -بر طبق آن

 (FTUX) اولین تجربۀ کاربری
تر ه است. در جهت توضیح دقیقجزئیات این مراحل در نموداری که در پیوست آمده نشان داده شد

کند. در قدم روست که از مدرسه آمده و با مادرش صحبت میآن، کاربر در اولین قدم با کاراکتر روبه
هایی سر و کله خواهد زد و نتایج )یا به عبارتی شود در بازی با انتخاببعد به اون نشان داده می

فت خواهد کرد. در قدم بعدی به اون دو گزینه نشان دریا های مناسب( راهای برآمده از انتخابپاداش
او متوجه شود در بازی، با محیط و دیگر کاراکترها تعامل خواهد داشت. حال داده خواهد شد تا به 

تواند با آشتی کرده یا محبوبیتش را آن نیست که دیگر نمی اگر به خواهر بی احترامی کرد، به معنای
واند با میانجگری مادر، به اشتباهش پی ببرد یا خیر. از این مرحله تافزایش دهد، در این صورت می

 به بعد، کاربر آزاد خواهد بود که با محیط ارتباط و تعامل داشته باشد.

 باخت در بازی
هدف از اینکه کاربر برخی کارها را انجام دهد این نیست که خوب یا بد بودن آن را به او القا کنیم. در 

 که این نتیجه را کاربر با توجه به حس و حال خود و نتیجۀ اعمال خود در گذشته ایمواقع سعی کرده
  کند.آورد یا تن اون را سالم نمیبرداشت کند؛ چراکه لزوما ورزش کردن، انسان را از پای درنمی

متعادل نگه کاربر در طی بازی باید سعی کند که سالمتی، اضطراب، محبوبیت و خوشحالی خود را 
ایم که تا حدی زندگی واقعی شود. در بازی سعی کردهدارد. در غیراینصورت کاربر با خطایی مواجه می

تواند بازد؛ بلکه میرا مورد هدف قرار بدهیم. به همین خاطر کاربر لزوما با انجام یک اشتباه، نمی
ترین یرد. مهمش در آینده درس بگها برای انجام کارهایاشتباه گذشتۀ خود را جبران کرده یا از آن

هایی "بله" و "نه" چیزی که کاربر باید در حین بازی به آن توجه داشته باشد، این است که به چه چیز
 گوید.می

 بازی هایکاراکتر
باز، سعی شده تا کاراکتر اصلی بازی، همسان با به منظور ایجاد حس همزادپنداری در مخاطِب بازی

 پرداخته شود. پرسونای او ساخته و

 های شخصیتیویژگی عادات سن نام
بازی با دوستان،  15 نوید )کاراکتر اصلی(

تماشای تلویزیون، 
بازی با خواهر، بازی با 

سر به هوا، بازیگوش و 
 به دنبال بازی و تفریح



کامپیوتر و موبایل، 
 ورزش

به  21هر روز ساعت  - - پدر
 خانه بازمیگردد

 - - - مادر
 - - 20 خواهر

 - - 16 هوشنگ
 

 های گیمیفیکیشناصول نظری و مکانیک
ایم را فقطس به اختصار هایی که استفاده کردهها و مکانیکطبیعی است که در این سند چارچوب

 باشیم. گویی پرهیز کردهایم تا از زیادهآورده

 و الگوی عمل انطباقی چارچوب انتخاب آگاهانه
سازی کنیم، های بازی را طراحی و پیادهایم تا برپایۀ آن چالشکرده تالشالگوئی که در این بازی 

2الگوی عمل انطباقی تواند به ما کمک کند تا می –پذیر است که یک روند برگشت –است. این الگو  
 در شرایط که قطعیت وجود ندارد، اعمالی را انتخاب کنیم.

 

 دهد: این الگو با سه سوال را پاسخ می

افتد. در این ذات تعامل مورد نظر است و در حال حاضر چه اتفاقی می در این سوال نام و چه چیزی؟
این سوال، نوارهای پیشفرت را قرار دادیم تا کاربر از وضعیت فکری و سالمت بازی برای پوشش 

 گیری کند.کاراکتر بازی مطلع باشد و نسبت به اتفاق و تعاملی که دارد، تصمیم
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تری داشته باشیم. مان دید عمیقشود که نسبت به موقعیت و تصمیمموجب میاین سوال پس چه؟ 
گذارد. در این بازی جهت به عبارتی حالتی که در حال حاضر وجود دارد، بر روی اعمال ما تاثیر می

مواجۀ کاربر با این سوال، هم نوارهای پیشرفت و هم اعمال گذشتۀ او موجود است. به عبارتی نوارهای 
تواند برای او دید خوبی را ایجاد کند؛ ، وضعیت حال را توصیف کرده و اعمال گذشته او میپیشرفت

 برای مثال برای گرفتن پول تو جیبی از پدر، به یک میزان محبوبیت خاص احتیاج است.

شود، شما نتایج به دست از آمده از آن رو مورد بررسی قرار ه یک عمل انجام میپس از اینک حاال چه؟
دهد، نسبت به اینکه آن عمل چه پیامدهایی دهید. در بازی ما زمانی که کاربر عملی را انجام میمی

 شاهده کند.متواند نتایج آن عمل را کند و میدارد، وضعیت احوال او در نوارهای پیشرفتش تغییر می

 دهی رفتارنحوۀ شکل
گیری و انتخاب آگاهانه را به کاربر به دلیل استفاده از الگو عمل انطباقی این است که روند تصمیم

های مختلف، تصمیماتی را اخذ موقعیتصورت غیرمستقیم القا کنیم. یعنی کاربر با قرارگرفتن در 
جلوگیری از به وجود دهی رفتار درست مد نظر برای کند. برای شکلکرده و نتایج آن را مشاهده می

ها )مانند سیگار گیری از این آسیبجهت پیش، برای هر عملی که در های اجتماعیآمدن آسیب
های اجتماعی( نتایجی را قراردادیم )این نتایج در نمودار کشیدن یا انتشار محتوای به دردنخور در شبکه

ها توسط ها ساخته شده است و عادتپیوست قابل مشاهده است(. رفتار انسان توسط عادت
ای )افزایش نوار خوشحالی یا های غیرمنتظرهاداشبه همین خاطر برای اعمال درست، پها. پاداش

های خود را اصالح کند. همچنین در نتیجۀ رفته عادتغیره و یا افتخارات( در نظر گرفتیم تا کاربر رفته
 کنیم.های اجتماعی را مشاهده میآن کم شدن گرایش رفتارش به سمت آسیب

 اکتالیسیس چارچوب های گیمیفیکیشن بر پایهمکانیکسازی پیاده
 سازی فرایند بازی جدی، از چارچوب اکتالیسیس استفاده کردیم. واربرای بازی

 



 

3مغزی-های منطقی و چپایم تا از رانهدر این بازی سعی کرده های نیمه چپ، جهت القای فرایند )رانه 
م. مواردی که در های نیمۀ باالیی( استفاده کنیهای مثبت و کاله سفید )رانهانتخاب آگانه( و رانه

 های بازی حضور دارند:مکانیک

accomplishment: 

 نوار پیشرفت (progress bar)نوارهای خوشحالی، ناراحتی، محبوبیت، انرژی، اضطراب و سالمتی : 
 اعمال سریع تغییر در نوارها و مشاهده نتیجه عملبازخورد سریع : 

empowerment: 

 شروع شده و بعد کم کم گسترش میابد: اول بازی در خانه بازشدن خط داستان 
 بوردینگ-آن 

meaning: 

 وار برای اعمال: انتخاب گزینهانتخاب یکی 

unpredictability: 

 غیر قابل مشاهده بودن نتیجۀ حتمی یک عمل 

scarcity: 

 )وجود تایمر در بازی  )هر دقیقه معادل یک ساعت در بازی است 

 هاراحی مراحل و چالشط
ها را در قالب نموداری طراحی کردیم تا توانایی نشان دادن به علت راحتی خواندن و طراحی، چالش

های گرچه برخی از قسمت نمودار در پیوست آمده است. های یک عمل را داشته باشیم. ایننتیجه
های مورد ریزمهارتها و . مهارتسازی فنی را نداشتندمراحل بنابر ذیق وقت، متاسفانه قابلیت پیاده

 هدف نیز در برخی موارد آمده است.

اند، نمایانگر یک مکان خاص هستند. های مختلف مشخص شدههایی که با رنگدر این فایل، خانه
 باز است.رنگ زرد نمایانگر حق انتخاب بازی

های چالشها شدیم و آن سازی برخی ازبه دلیل کمبود وقت، تنها قادر به پیادهناگفته نماند که 
ها با های بازی و نحوۀ برقراری ارتباط آنسازی شده صرفا برای نشان دادن عملکرد مکانیکپیاده

 موضوع مسابقه هستند.
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 طراحی فنی
ها تعامل داشته باشد. حرکت کاراکترها در بازی تواند با آنباز با اشاره بر روی اشیا مختلف میبازی

ترین مسیر را بین گیرد. در این الگوریتم، خودِ کاراکتر بهینهبه وسیلۀ الگوریم مسیریاب صورت می
برای ساخت بازی نیز از موتور  کند.اشیاع مختلف پیدا کرده و شروع به حرکت به سمت مقصد می

ساخته شده است و در صورتی که برخی  PCبازی برای پلتفرم  شده است.کانستراکت استفاده 
 تغییرات اعمال شود، قابل عرضه بر روی موبایل خواهد بود.

 

 



 هنریطراحی 
 هارنگ

های کاراکترها با توجه به شخصیتی که برای او در نظر گرفتیم انتخاب شده است. در این بازی، رنگ
ها شاد استفاده شده است. به از رنگ بازی نیز برای افزایش نرخ درگیری،رنگ برای محیط  در انتخاب

ها تر استفاده کردیم. رنگهای متنوعهای بصری در بعضی نقاط زیاد بود، از رنگدلیل اینکه پیچیدگی
ا انتخاب کنندۀ کاراکتر بازی باشند تاند که کمکهای بازی نیز به این صورت تنظیم شدهدر چالش

 درسی داشته باشد.

 سبک طراحی
تن دید کلی و کافی برای بازیکن در حین بازی، از طراحی دو بعدی و دیدِ باال به پایین به منظور داش

(oblique استفاده کر )یم. همچنین با توجه پرسونای مخاطبی که در نظر داشتیم، فضا را طوری د
ر همچنین دلیل دیگ  د تا درگیری بیشتر را ایجاد کند.خوان با سبک زندگی او باشترسیم کردیم که هم

 یریم.توانستیم نتیجۀ مطلوبی بگانتخاب این سبک، این بود که در زمان کوتاه می

 حاالت گوناگون چهرۀ کاراکتر
باز با حاالت کاراکتر، احساس نزدیکی داشته باشد، چندین حالت چهره را برای او در بازیبرای اینکه 

 در نظر گرفته شده است. نظر گرفتیم. در حاالت مختلف برای نوارهای پیشرفت، حاالت مختلفی

 
 ها!4گایستر اِ

الوه عها را به عنوان ایستر اِگ در نظر گرفتیم. دلیل اینکار، در محیط خانه، سه تابلو وجود دارد که آن
کننده ها از چند اثر هنری در حین سرگرمباز به تعامل بیشتر با محیط، افزایش آگاهی آنبر دعوت بازی

 بودن است.

 کنید:می است که در زیر مشاهدهسه تابلو معروف قرار داده شده از محیط خانه،

                                                           
4 easter egg 



 

 



 ساخت الین و پایپروند 
های محصول مشخص شد. سپس نسبت به در این دو روز، جهت ساخت سریع بازی، اول ویژگی

امور را موازی جلو ببریم که  مان در این بود کهها، تولیدشان شروع شد. همچنین سعیاولویت آن
ای تمام تالشمان در تولید محتوبا توجه به اینکه زمان بسیار اندک بود،  جویی کنیم.وقت صرفهدر 

 باکیفیت و دقیق بود. 

 های ساخت به اختصار به شکل زیر بودند:پله

 طراحی فنی طراحی هنری طراحی بازی قدم
 ایده پردازی ایده پردازی ایده پردازی 1
 تعیین زیرساخت فنی هاآوری مرجعجمع (Core loopطراحی چرخه اصلی ) 2
 پروتوتایپ بر روی کاغذ پروتوتایپ بر روی کاغذ 3
 پروتوتایپینگ های قابل بازیطراحی اولیه قسمت طراحی مرحله و چالش 4
 سازی مرحلهپیاده هاسازی مکانیکپیاده 5
 های اضافهطراحی قسمت 6
 هاسازی مکانیکپیاده طراحی رابط کاربری خط داستان 7
 سازی متعادل بهبود (balancingسازی )متعادل 8

 

 توسعه و آیندۀ بازی
توان در دل این بازی، آموزش بسیاری از رفتارها را جای داد. با توجه به طراحی مفهومی بازی، می

 گیمیفیکیشنرفتار و  طراحیای داشته باشیم، ها اشارههایی که توانستیم به آنترین قسمتمهم
، این است که توانایی صحیح فرآیندهای یادگیری مهارت هاست. دلیل انتخاب این سبک بازی

سازی خوبی از یک زندگی را برای کاربر داشت. در توان شبیهگسترش باالیی دارد؛ به این دلیل که می
انجام دهد و نتایج منطقی دهد را در بازی واقعی انجام می تواند اعمالی که در دنیایاین حین کاربر می

 و شناختی پیرامون آن را مشاهده کند.

وجود سیستم اقصاد بازی )به های گوناگون خالی است. برای مثال، در این بازی، جای برخی المان
5عنوان کیف پول برای کاراکتر(، نشان های بیشتر )جهت افزایش نرخ 6های گوناگون و دستاورد

هایی را برای یادگیری یکی از تر )که در هر کدام چالشدرگیری(، کاراکترهای گوناگون، مراحل جذاب
ها و محتواهای دیگر که طبیعتا به دلیل کمبود های زندگی حل خواهد کرد( و بسیاری از مکانیکمهارت

 ها نبودیم. سازی صددرصدی آنوقت، قادر به پیاده

 

 پایان
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