ﺑﺎزی ﺳﺎزی:

 ۱۰ﻗﺪم ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزیﺗﺎن
اﯾﻦ ﺟﺰوه ،ﺧﻼﺻﻪای از ﺟﻠﺴﻪ دوم از ﻣﯿﻨﯽدوره راﯾﮕﺎن ﻻﯾﻮ ﺑﺎزیﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎزیﺳﺎزﺑﺎش ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﻓﯿﻠﻢ اﯾﻦ ﻣﯿﻨﯽدوره راﯾﮕﺎن را ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺣﺘﻤﺎ آن را از
داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎزیﺳﺎزﺑﺎش ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺟﺰوه از ﺧﻼﺻﻪی ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی ﮐﺘﺎب GAMEDEV 10 Steps to Making
 Your First Game Successfulﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ:
اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزی ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﺎر
روی اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزی او ﯾﻌﻨﯽ  DARQﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ

دﻫﻨﺪه و ﺑﺪون ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺒﻠﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﻣﺪل ﺳﺎزی  ،ﺗﮑﺴﭽﺮﯾﻨﮓ  ،اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ،

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزی و  ...ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ  DARQرا ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺠﺎری و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﻔﺮ دﻻری ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .رﺳﺎﻧﻪ

ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Forbes ،GameSpot ،PC Gamer ،Kotaku ،IGNوﺻﺪﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪ

دﯾﮕﺮ DARQ .ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻌﺪدی ﺟﻮاﯾﺰ و اﻓﺘﺨﺎرات ﺻﻨﻌﺖ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد ،ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺎزی  ، MIX / PAX Westو اﻟﺒﺘﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﻣﺘﯿﺎز  ٩از  ١٠از ﮐﺎرﺑﺮان DARQ .ﯾﮑﯽ از ٥٠

ﺑﺎزی ﺑﺮﺗﺮ ﻟﯿﺴﺖ "ﺑﺎزﯾﻬﺎی ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر" ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺸﺎر آن در اﺳﺘﯿﻢ ﺑﻮد .در ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی

"ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوش"" ،ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺤﺒﻮب" و "وﯾﮋه و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه" در اﺳﺘﯿﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻃﺒﻖ اﻋﻼم  ،Metacriticﺑﺎزی  DARQﭼﻬﻞ و دوﻣﯿﻦ ﺑﺎزی از ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری در راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ را در ﺳﺎل  ٢٠١٩دارﻧﺪ ﺷﺪ .در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ
ً
دﻗﯿﻘﺎ ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺎ
ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻧﻮﺷﺘﻪ
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺑﺎز ی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:از داﻧﻠﻮد ﻣﻮﺗﻮر

ﺑﺎزی ﺗﺎ اﻧﺘﺸﺎر اوﻟﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺎری ﺷﻤﺎ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﺎزیﺳﺎزی ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽ

ﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎزی اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﮐﻨﯿﺪ  ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

ﻗﺪم اول :ﻃﺮز ﻓﮑﺮ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻗﺪام ،اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در

ﺳﻔﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻫﺮ ﻫﺪف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ،اﻫﻤﯿﺖ ﻃﺮز
ﻓﮑﺮ را دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻣﻘﺎﻟﻪی " ٣اﻓﺴﺎﻧﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺎزیﺳﺎزی ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارﻧﺪ" ﻫﻢ در
ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺳﺮزﻧﺶ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺑﻬﺎﻧﻪ آوردن ،اﺣﺴﺎس
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻘﺶ دارد ،اﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﻼش و زﺣﻤﺖ ارزش زﯾﺎدی ﻧﺪارد.اﺳﺘﻌﺪاد داﺷﺘﻦ

ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﮐﺮدن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ را در
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد روﯾﺎﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﺟﺮات دارﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﻨﻨﺪ.

اﻫﺪاف ،ﻣﻬﻠﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل روز ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﺧﻮدﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زدن دﮐﻤﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﺮای

ﻫﺸﺪارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ

ﺑﻮدن در زﻣﺎن ﮐﺎر و ﻏﯿﺮه .از ﺷﺮ ﻋﺎدت ﻫﺎی ﺑﺪ ﺧﻼص ﺷﻮﯾﺪ و ﻋﺎدت ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد

ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﯿﺮﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن اﺑﺰاری ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ روی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ً
واﻗﻌﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺧﻮد را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺑﯿﺶ از ﺗﻮان ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﺎر ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺑﻪ

ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ از ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ )آﺳﯿﺐ ذﻫﻨﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎر ﭘﺮﻓﺸﺎر و اﺳﺘﺮس
زﯾﺎد اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ( ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﺪم دوم :ﭘﯿﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد ﺑﺎزاری ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ آن را دارﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ و

ﯾﺎدﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزی  ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ :ﻣﺎﻧﻨﺪ
وﺳﻌﺖ ﺑﺎزی ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮوش ،ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد.

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ از ﭼﻪ ﻣﻮﺗﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﻪ ﺳﺮاغ  Unityﯾﺎ Unreal
ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ .ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺘﺎب

"آﻣﻮزش اﺻﻮل ﯾﻮﻧﯿﺘﯽ" و "ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎزی" را داﻧﻠﻮد ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آنﻫﺎ ﺑﺎزیﺳﺎزی را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻫﻢ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﯾﻮﻧﯿﺘﯽ آﻣﺎده
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎزی ﺧﻮد را ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﺮای ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط در ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﯾﮏ
ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﺎزﯾﺪ.

اﻓﺰودن دﺳﺘﺎوردﻫﺎ) ، (Achievementsﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎزی ﺷﺪن ﺑﺎزی ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن

اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎد ﺳﺎﺧﺘﻦ) ،(Moddingروش ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﻨﺪﺑﺎر
ﺑﺎزی ﺷﺪن ) (Replayabilityﺑﺎزی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﮔﺮ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺳﺎز ﺗﮏ ﻧﻔﺮه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ را ﻣﯽ

ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺮون ﺳﭙﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻤﮑﻦ از اﻓﺮاد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ و
ﺗﯿﻤﯽ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزی ) (Game Design Documentﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﯿﻢ

ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻻزم ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز واﺿﺢ از
ﭘﺮوژه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﻗﺪم ﺳﻮم :ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
روش ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺑﺎزی وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﭘﻮل زﯾﺎدی ﭘﺲ

اﻧﺪاز ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.

ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﺳﻮدآوری ﺑﺎزی ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود

ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﮐﻤﺘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﭘﺎﯾﺎن درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ

ﮐﺮد.

ﺑﺮای ﺗﺮک ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه در آﻏﺎز ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﯾﻨﮑﻪ در اوﻗﺎت

ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺎزی ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺒﺾ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺪی
ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺷﺮ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻐﻞ
ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ روی ﺑﺎزیﺗﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎزی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ درآﻣﺪ

اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،روش ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎزی ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن درﺻﺪی از درآﻣﺪ ﺧﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﺷﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻ از  ، Kickstarter ،Patreonﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺑﻼﻋﻮض و وام

ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ  ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﺷﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻣﻀﺎ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﻧﻮع ﻗﺮاردادی ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻗﺪم ﭼﻬﺎرم :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزی
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزی روﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻨﺮی و ﻓﻨﯽ ﺑﺎزی ﺑﻬﻢ ﻣﯽ

ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎ آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻮآوری ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ

ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ :ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دادن و ﻟﺬت ﺑﺮدن از

آن .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ در دﺳﺘﺮس

اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺗﻼش و ﺳﺨﺘﮑﻮﺷﯽ اﺳﺖ.

ﻃﺮاﺣﯽ  Iterativeﯾﺎ ﺗﮑﺮاری روﺷﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭼﺮﺧﻪ ای از ﭘﺮوﺗﻮﺗﺎﯾﭗ ﺳﺎﺧﺘﻦ ،آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﺴﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و

ﭘﺎﻻﯾﺶ ﭘﺮوژه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﻞ از اﺑﺘﺪا ،ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﮔﯿﻤﺮﻫﺎی دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ

اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد  ،زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﯿﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن
آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺑﺮش ﻋﻤﻮدی ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزی از ﺑﺎزﯾﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ

ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎزی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﻧﺎﺷﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎزی ،ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺎﺳﯽ در راه اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮﻓﻖ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ،زﻣﺎﻧﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﭘﻮﻟﯿﺶ ﮐﺮدن

) (Polishﺑﺎزی اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

ﻗﺪم ﭘﻨﺠﻢ :ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﺴﺎز ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎرت ﺑﺎزی ﻫﺎی

وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻤﺒﻮد

داﻧﺶ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﮐﺎر روی ﺑﺎزی ﺧﻮد ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﺷﺎﻣﻞ ﮐﭙﯽ راﯾﺖ ،ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺠﺎری و ﺣﻖ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ

اﺳﺖ ﺣﻖ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻤﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﺸﻮد ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﭙﯽ

راﯾﺖ و ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺠﺎری آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﺮدﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺸﻮرت

ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺤﻮه ﻗﺮارداد ﺑﺴﺘﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ .ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر

ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ،ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪام و ﻋﺪم اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزی ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،وﮐﯿﻞ ﺗﺎن ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﻣﺠﻮز

ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ) (end-user license agreementو ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ رازداری ) privacy
 (policyﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ.

ﻗﺪم ﺷﺸﻢ :ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻫﺪف ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺪف ﺷﻤﺎ و اﯾﺠﺎد ﻓﺮوش در ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﺪت اﺳﺖ .ﻫﺪف رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺜﺒﺖ از اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺷﻤﺎ در
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻣﺴﺘﻘﻞ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو

ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺎزی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﺮﯾﻠﺮﻫﺎ

و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎزی  ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اراﺋﻪ ﺳﺮﯾﻊ ) (elevator pitchﺧﻮب ،ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ و ﯾﮏ

ﭘﺮس ﮐﯿﺖ ) (press kitﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای رﺷﺪ ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزیﺗﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ

ﻣﺪﯾﺮﺧﻮب ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ،آن را ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮی واﮔﺬار ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎزی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ،

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﺑﺎ ارزش ،ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎزی ﺧﻮد ،ﯾﺎ

اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ  ،ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ژاﻧﺮ ﺑﺎزی ﺷﻤﺎ  ،ﯾﻮﺗﻮﺑﺮﻫﺎ ) (YouTuberو اﺳﺘﺮﯾﻤﺮﻫﺎ ) (streamerﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎزی ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ Minecraft .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ

ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ راﯾﮕﺎن “ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ

ﺳﺒﮏ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ” را داﻧﻠﻮد و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﺪم ﻫﻔﺘﻢ :اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﻮزﯾﻊ
ﻗﺮارداد ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﻧﺎﺷﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ً
ﺣﺘﻤﺎ در
ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی در ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﻧﺎﺷﺮ ،ﺷﺮﮐﺖ در روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎزیﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﻣﻠﯽ از آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﯾﮏ روﯾﺪاد

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎزیﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟" ﺑﺮاﯾﺘﺎن آﻣﺎده ﮐﺮدﯾﻢ.

ً
ﺣﺘﻤﺎ ﯾﮏ وﻛﯿﻞ
اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺬاﻛﺮه از ﻃﺮف ﺷﻤﺎ

اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﺪ ﺑﺎزی ﺧﻮد را ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ ) ،(self-publishﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد
زﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ،ﭘﻮرت ﮐﺮدن ﺑﺮ روی ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎ )،(porting

ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺷﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎن دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .اﺳﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ از ﺑﺎزار  PCرا از آن ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

در ﻣﻮرد  Epic Game Store ،GOGو  Itch.ioاﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺳﺘﯿﻢ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ  ١٠٠درﺻﺪ از

درآﻣﺪ را ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺑﺰﻧﯿﺪ!

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﺷﻤﺎ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﺷﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ  Green Man Gaming ،Fanatical ،Humbleو .Chrono.gg

ﻗﺪم ﻫﺸﺘﻢ :آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻬﺎﯾﯽ
آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎزی ) (Launchﺷﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از

اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎزیﺗﺎن در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ.

وﻗﺘﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ
ﺟﻤﻊ آوری "ﺑﺎزی ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر" از ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎزی ﺧﻮد را زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر

ﻋﻨﻮان  AAAﺑﺰرگ ﯾﺎ روﯾﺪادﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ  E3 ،PAXو  .GDCﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
زﻣﺎن ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ از اﻧﺘﺸﺎر آن ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﺷﻤﺎ  ٪١٠٠ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﺗﺎرﯾﺦ

اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎزی ،ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ را ﺑﺮای ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ

اﻧﺘﺸﺎر را ﻫﻢ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ را ﺑﺮای ﯾﻮﺗﻮﺑﺮﻫﺎ و اﺳﺘﺮﯾﻤﺮﻫﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای روز اﻧﺘﺸﺎر را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﯿﻢ و

اﻋﻀﺎی ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

اﻣﮑﺎن رﻓﻊ اﯾﺮادات ﺑﺎ دادن ﭘَﭻ ) (patchرا ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ در روز ااﻧﺘﺸﺎر

ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺎزی رخ دﻫﺪ ،ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺳﺮﯾﻊ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ﺑﺮای روز اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻮد ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ اﺿﺎﻓﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.

آﻣﺎده ﺑﺮای ﭘﺨﺶ روی اﺳﺘﯿﻢ ) (Steam broadcastﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺗﻤﺎم ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻻزم را
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در روزاﻧﺘﺸﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود.

ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ،ﺧﯿﻠﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﺪم ﻧﻬﻢ :اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻫﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در روز اﻧﺘﺸﺎر ﺷﻤﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ.
ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎد در روز ﻋﺮﺿﻪ ،دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در

ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻧﯿﺴﺖ.

ً
ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻮد را اﺟﺮا
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﮐﺮده اﯾﺪ،

ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی  ، Steamﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای آوردن ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ﺑﺎزی ﺧﻮد را ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﺪ و اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺧﻮد را ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﮑﻮ) (platformﺑﻪ اﺷﺘﺮاک

ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮی از ﮐﻤﮏ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﻓﻮقاﻟﻌﺎده را ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ،

دوﺳﺘﺎن و اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺗﺎن دارﯾﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺗﻤﺎم و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﯾﺪ اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﺪم دﻫﻢ :ﻗﺪم ﺑﻌﺪی
ً
ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﻪ روز ﮐﻨﯿﺪ ،اﺷﮑﺎﻻت را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮد در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺎزی ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﺳﺮی  DLCﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزی ﺧﻮد را در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ و ارﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺧﻮد

را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.

ﺑﺎزی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﻮرت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درآﻣﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮐﺎﻻ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻗﺮادادﻫﺎی ﻣﺠﻮز  IPرا
ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.

اﮔﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزیﺗﺎن دارﯾﺪ ،دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﺎزی ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ دﻧﺒﺎﻟﻪ
ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺗﺮ از ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ از اﺑﺘﺪا اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﺪ ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺴﺎزﯾﺪ  ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در وﻗﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﺑﺮای  IPﻣﻄﺮح را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﭼﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزی ای ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ

ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

