
 : اص ٍیظگی ّای فٌی تاصی هی تَاى اص هَاسد صیش ًام تشد

  ؿثیِ ػاصی فیضیکی: 

ٍ  قَاًیي فیضیک تجضیِ کلیِ تشخَسد ّا کِ تیي اجؼام دس تاصی صَست هیگیشد اتتذا تا تَجِ تِ

کِ تاصی اػت  ّویي اهش تاػث ؿذُ .ًـاى دادُ هی ؿَدػپغ ػکغ الؼول هٌاػة ، تحلیل ؿذُ

کٌذ. دس صَست تشخَد تا تَجِ تِ جْت ٍ ؿذت  جلَُ سٍاىاص ًظش تصشی ٍ اًیوـي تؼیاس صیثا ٍ 

 .ذ هی ؿَدیافکت جشقِ تَل ّوچٌیي ٍ تشخَسد جؼن هٌحشف ؿذُ

 

 

 

 

 

 ًَس پشداصی: 

ّا کِ تا قشاس دادى  ف تؼیاسی اص تاصیتش خال ،تاصی داسای ًَس پشداصی هٌحصش تفشد ٍ ٍاقؼی اػت

تاصی تا اػتفادُ اص تشکیة اػذاد حاصل  یک دایشُ ؿفاف صسد سًگ ًَس پشداصی ایجاد هی کٌٌذ، ایي

 .ًَس پشداصی طثیؼی سا تِ ٍجَد هی آٍسد اص سًگ ًَس تا اػذاد الیِ ّای صیشیي

 



 
 

 ػیؼتن رسات: 

 هی تَاًذ رساتی هثل جشقِ، گشد ٍ خاک، اػت کِ یک ػیؼتن کاس آهذ دس تاصی طشاحی ؿذُ

 دٍد ٍ غیشُ سا تا ػشػت ؿگفت آٍسی پشداصؽ کشدُ ٍ سًذس کٌذ. حاصل ایي اػوال

 جضئیات ؿگفت اًگیضی اػت کِ تا دقت کشدى تِ تاصی هـاّذُ هی ؿَد. هثال دٍد

 ٍ آًؾ پـت دیَاس یا اجؼام جوغ هی ؿَد ٍ اص آى ػثَس ًویکٌذ، یا اجؼام هؼلق

 .ی کِ هَسد ٍصؽ تاد قشاس تگیشًذ، تغییش جْت هی دٌّذدس صَست

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ػیؼتن استقاء ٍ ؿخصی ػاصی کاساکتش: 

ؿذُ دس تاصی  یکی اص ًکات جالة دس تاصی اهکاى ؿخصی ػاصی کاساکتش اػت. تا اهتیاصات کؼة

ؿکل تذًِ،  .سًگ آى سا ػَض کٌیذؿکل ٍ  هی تَاًیذ تشای کاساکتش خَد تجْیضات جذیذ تخشیذ

هی  ساپشُ، تؼذاد ٍ قذست تفٌگ ّا، ٍصى تیش ّا، خط ػالهت ٍ اًشطی،قذست هَتَس، تؼذاد پشُ ّا 

 هثال هی تَاًیذ تؼذاد تفٌگ ّای خَد سا افضایؾ دّیذ ٍ تشای حشکت تْتش اص تَاًیذ استقا دّیذ

 ًیاص پیذا ػفیٌِ هی ؿَد، پغدٍ پشُ اػتفادُ کٌیذ، ٍلی ایي کاس تاػث ػٌگیي ؿذى ٍصى 

 .هی کٌیذ کِ هَتَس سا ًیض استقا دّیذ 

 

 

 ـتیثاًی اص دػتِ تاصیپ: 

تَاى تَػط ّش ًَع دػتِ تاصی دٍ  هییکی دیگش اص هضیت ّای هْن ایي تاصی ایي اػت کِ 

اص تاصی لزت تشد. دس صَست اػتفادُ اص دػتِ  )آًالَگِ )حتی دػتِ اکغ تاکغ ػیصذ ٍ ؿصت

دادى کاساکتش اصلی خَاّیذ داؿت ٍ تا اػتفادُ اص آًالَگ دػتِ   کٌتشل تْتشی تش حشکتتاصی، 

  .تشیي حشکات سا کٌتشل کٌیذهی تَاًیذ کَچک

 



 اًیویـي ٍ اجشای سٍاى تاصی: 

تؼیاسی اص  اػت کِ تش خالف ، ایيتاصی دس ًگاُ اٍل تؼیاس ًشم ٍ طثیؼی اجشا هی ؿَد. دلیل آى

تاس سًذس هی  03دس ّش ثاًیِ  ًذس هی ؿًَذ، ایي تاصیسِتاس  03تا  03تیي  ش ثاًیِتاصی ّا کِ دس ّ

ٍلی تا  ُ ،یي فیضیکی کاسی هـکل تَدگهحاػثات ػٌ ؿَد. الثتِ سػیذى تِ چٌیي کاسایی دس ػیي

یت ٍ کاهپایل کشدى قؼوتی اص کذ تاصی تِ صتاى هاؿیي تِ شهشِفِ قشاس دادى چٌذ ػیؼتن هذیشیت

 .خَد سػیذینّذف 

 

 یؼتن اهتیاص دّیػ: 

ایي اهتیاص هی تَاًذ  تِ کاستش اهتیاص دادُ هی ؿَد کِ تا ، تا تاصی کشدى ٍ کؼة هَفقیت دس تاصی

تِ دػت اٍسدُ اهتیاصی  کِ هشحلِ تثاصد،  کاساکتش خَد سا استقا دّذ. حتی اگش دس حیي اًجام یک

 .یجِ ًثاؿذهی ؿَد. ایي اهش تاػث هی ؿَد کِ تالؽ کاستش تذًٍِ ًت تِ اٍ دادُ

 

 هشحلِ ّا: 

غَل آخش  ش اػت کِ ّش چپتش ؿاهل تؼذادی هشحلِ ٍ یکپتِهشحلِ ّای تاصی تِ صَست چٌذ چَ

هتفاٍت اػت. هثال دس یک  هی ؿَد. گین پلی تاصی ٍ ًَع دؿوٌاى دس ّش چپتش تا دیگش چپتش ّا

دؿوي تخشیة کلیِ ػالح ّای  چپش ّذف تذػت آٍسدى فشؽ اػت ٍلی دس چپتش دیگش ّذف

 .اػت

 

 هَػیقی تاصی 

ّایی تا کیفیت  VSTٍ تا اػتفادُ اص  FL-Studioتَػط ًشم افضاس  +Arcoهَػیقی تاصی 

 ػاختِ ؿذُ اػت. Nexusهطلَب، ًظیش 

)کاساکتش اصلی( تِ دًثال فشؽ هی سٍد ٍ آى سا هی یاتذ، تا افضایؾ ضشتات  Arcoٌّگاهی کِ 

Kick  ٍFade ind  ؿذىArpeggios  هَػیقی حالتی تِ خَد هی گیشد کِ ػثة ایجاد ،

ّیجاى ٍاػتشع دس ؿخص تاصی کٌٌذُ هی ؿَد ٍ ٍی سا تشغیة تِ اًجام هاهَسیت خَد هی کٌذ، 

 هَػیقی تِ حالت اٍلیِ تاص هی گشدد. Victory-Fxکِ پغ اص آى تا 



 loopتشگشفتِ ؿذُ ٍ تِ صَست  wavّای کن حجن  patternاص تلفیق  Arcoصذای پشُ ّای 

 تکشاس هی ؿَد کِ تا تغییش ػشػت کاساکتش فشکاًغ ًیض تغییش هی یاتذ.

اص ًوًَِ ّای آهادُ دس  Hits & Fireّا کِ ایجاد آى هـکل ػاص تَد، ّواًٌذ صذای  Fxتشخی اص 

 فضای ػایثشی اػتفادُ ؿذُ اػت.

 

 گشافیک تاصی 

 

 اػت. غ صهیٌِ، کاساکتش ّا ٍ اجؼام تـکیل ؿذُطشاحی پ ، تخؾ اصلی 0گشافیک تاصی اص 

ّا تایذ تِ گًَِ ای طشاحی ؿًَذ تا اًؼطاف پزیشی تاالیی  Objectّواى گًَِ کِ اًتظاس هی سٍد، 

 اػت. اػتفادُ ؿذُ Vectorداؿتِ تاؿٌذ، تِ ّویي جْت اص ًشم افضاس طشاحی 

ٍ قشاس دادى جلَُ ّای  Photoshopدس تشًاهِ  Objectsدس گام تؼذی پغ اص ٍاسد ًوَدى 

ظاّش جزاتی تشای آى ّا پذیذاس هی  Gradient & Patternکشدى  Blendگشافیکی ّواًٌذ 

 آیذ.

اًتقال  Game Makerتِ ًشم افضاس  PNGّا( ٍ خشٍجی  Objectکشدى ) Slice ػش اًجام تا 

 هی یاتٌذ کِ هجذدا الیِ ّا داخل ًشم افضاس تِ ّن هتصل هی ؿًَذ.

تِ ّویي تشتیة قؼوت ّای داخلی تک گشاًذ کِ هتٌاػة تا هَضَع تاصی، اص طشح تشًج سٍی 

 Rotateاًتقال هی یاتٌذ ٍ دس آى جا تا  GMقالی تشگشفتِ ؿذُ، تا دٍالیِ دسًٍی ٍ تیشًٍی تِ 

 ّای غیش ّن جْت الیِ ّای دسًٍی ٍ تیشًٍی ًوای جزاتی سا تَجَد هی آٍسًذ.
 


