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 سخن نویسنده :
اصلی  از مالک های امید داشتن یکی نیازمند صبر و حوصله بسیاری است.بازی سازی مانند بازی کردن آسان نیست و       

ا یاد برای پیدزش خورید که بدون تالمشکل بر بساخت بازی آنقدر به طول روند در ممکن است چون ، در بازی سازی است 

 وید.شی و زیبا ی تخیلپس از همین االن با عزمی قوی وارد این دنیا توانید نتیجه ای پیروزمندانه بگیرید.کردن راه حل ن

 وفق باشید.م                                                                                                                                     
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 :پیشگفتار

انند با ه دارد که مبتدیان  می تومحیطی بسیار ساداست   Yoyo Gamesکه ساخت شرکت  Game Maker نرم افزار    

هم نیازی  ی را قرار داده ام وفارس 8میکر  آموزش گیم ، بازی بسازند. من در این کتاب نرم افزار هاآن بهتر از دیگر استفاده از 

 دانیتفاوت چن با هم نرم افزار های این دوچون امکانات و ابزار  .نمی بینم که از نسخه اصلی و انگلیسی آن استفاده کنید

داده  توضیحی های موجود در گیم میکر فارسی در برخی قسمت های کتاب هم به علت فارسی و واضح بودن گزینه ندارند.

 نشده است.
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 دریافت و نصب نرم افزار :

 سایت شرکت سازنده آن استفاده کنید:می توانید از آدرس  8ریافت نرم افزار گیم میکر برای د

www.yoyogames.com 

  پیدا کنید.توجو ساده در گوگل فایل نصب را اما برای دریافت نسخه فارسی آن می توانید با یک جس

 

 (1)شکل گزینه بعدی را انتخاب کنید.در اولین پنجره ، پس از دانلود ؛ فایل نصبی را اجرا نمائید و 

 

 1شکل

ز شما نرم افزار ا و در صفحه پسین هم مجددا بعدی را انتخاب نمائید. صفحه ای که باز می شود درباره محل نصب       

 نصب کنید. ؛ می کند که بهتر است نرم افزار را در مکانی که خود برنامه پیشنهاد داده است سوال
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ینه گز 2تیک  از آن نیز در صفحه بعد در صفحه بعد تیک گزینه ایجاد میانبر را بگذارید و گزینه بعدی را انتخاب کنید.      

 د.ای که نمایان است را بگذارید و گزینه بعدی را انتخاب نمائی

ار یکبار رم افزنکمی صبر کنید تا برنامه نصب شود و پس از نصب  و در آخرین صفحه روی گزینه نصب کلیک کنید.      

 (2کنید. )شکل( Restart)رایانه خود را خاموش روشن 

 

 2شکل

( اجرا Desktopیسکتاپ )دبعد از روشن شدن دوباره رایانه و باال آمدن کامل ویندوز ؛ نرم افزار گیم میکر را از روی      

شود محیط  ه باز میصفحه ای ک ندارد و به راحتی اجرا می شود. (Patch)نیازی به پچ  فارسی نمائید. نرم افزار گیم میکر

 (3نرم افزار و میز کار شما است. )شکل

شماره گذاری هایی که در تصویر می بینید چهار  -3شکل 

 دهند.مکان اصلی محیط نرم افزار را نشان می 

برای  بیشتر برنامه ها آن را دارا هستند وکه  منو ها نوار( 1

 کاربرد دارد. و ... ویرایش و وارد کردن

 .در آن وجود داردهای ساخت بازی که ابزار نوار ابزار( 2

 گیرند. می یها جاداده ( پوشه ها که در آنها 3

 و ساخت. ( صفحه طراحی4
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 :منوها نوار 

 گزینه وجود دارد: 8منو که از مهم ترین بخش های هر نرم افزاری است ؛  در این: منوی فایل     

 ژه )بازی.برنامه.آموزش( جدید.و: برای ساخت یک پر گزینه (1

 : برای بارگذاری و وارد کردن پروژه های ذخیره شده. گزینه (2

 کرده اید.یا ایجاد : برای بارگذاری پروژه هایی که اخیرا آنها را ویرایش  گزینه (3

 : برای ذخیره پروژه ها. گزینه (4

برای ذخیره پروژه هایی که قبال ذخیره شده اند و می خواهید پروژه را در مکان دیگری :  گزینه (5

 ذخیره کنید.

 خروجی گرفتن از پروژه ) مرحله پایانی کار (.: برای  گزینه (6

 ()تیک این گزینه را حتما بگذارید. برای تغییر حالت نرم افزار از مبتدی به حرفه ای است. :  گزینه (7

 ج شدن از برنامه.ر: برای خا گزینه (8

 نوار ابزار:

      

 شرح کاربرد آنها به شکل زیر است. ابزار وجود دارد که 20 در نوار ابزار ؛     

 های منوی فایل هستند. (ابزار اول ؛ از گزینه  5: برای ساخت یک پروژه جدید. )   گزینه 

 برای بارگذاری پروژه های ذخیره شده.  گزینه : 

 برای ذخیره پروژه ها.  گزینه : 

 برای خروجی گرفتن از پروژه.:   گزینه 

 آپلود بازی ( : برای قرار دادن بازی در وب.  گزینه ( 

 برای تست کردن بازی. :  گزینه 

 مشکل یابی برای بهبود بازی.: برای تست کردن بازی و   گزینه 

 کلک ( به کار می رود. اسپرایت ها شکل های اجسام بازی شما : این گزینه برای وارد کردن اسپرایت ) شِ  گزینه

برای مثال در بازی قارچ خور  .ر بازی هم تغییرات مشاهده می شوندهستند که هر تغییری در آنها ایجاد کنید د

 ( 4) شکل  دوبنده آبی است و اسپرایت زمین به شکل چمن است. مردی با به شکل اسپرایت پلیر
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 4شکل 

 

  برای وارد کردن صدا. گزینه : 

  وارد کردن پست زمینه.ساختن و : برای  گزینه 

  ( عالیه!، حرکت پلیر و دشمنان متحرک  ) برای تعیین : برای ساخت پچ یا مسیر طی کردن. گزینه 

  کد نویسی. برای : گزینه 

  برای ساخت نوشته. گزینه : 

  برای ایجاد تایم الین یا زمان بندی. گزینه : 

 و عکس العمل های آنها ها اسپرایت به دستور های ما مجموعه : برای ایجاد یک آبجکت. آبجکت ها  گزینه 

ویش انجام گرفت از وقتی کلیک چپ موس ر دستور می دهیم بازی به اسپرایت دکمه خروجبرای مثال  هستند.

 برنامه خارج شود. 

  برای ساخت یک روم یا اطاق. بگذارید با یک مثال شما را با معنای روم آشنا سازم. مثال در یک  گزینه :

انیمیشن در جنگل حیوانات دور هم جمع شده اند و دارند برای انتخاب پادشاه تصمیم می گیرند. در این جا جنگل 

ما   (view)زمینه است. حیوانات اسپرایت های ما هستند و دوربین که در میان حیوانات است همان ویو پست

ها را در خود جای داده است روم می گویند. که در نرم افزار های ساخت  است. حاال به مجموعه ای که تمام این

ی و پست زمینه و دوربین که صحنه را نمایش باز یراست. پس شما باید پلانیمیشن به صفحه طراحی معروف 

 میدهد را در روم قرار دهید تا یک بازی نسبتا کامل داشته باشید.

  سید.ی: در این قسمت اطالعات بازی را می نو گزینه 
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  برای تنظیمات کلی بازی. گزینه : 

  برای تنظیمات ضمیمه ها : گزینه. 

  گیم میکر آموزش انگلیسی بازی سازی با نرم افزار : و گزینه. 

 پوشه ها :

 ( 4) شکل  اسپرایت ها ؛ روم ها ؛ آبجکت ها ؛ صداها و.... ذخیره می شوند.پوشه ها در 

  

 

 

 

 

 4شکل

 تنظیمات اصلی نرم افزار:

 را انتخاب کنید ؛              برای تنظیم نرم افزار به حالت های دلخواه از منوی فایل گزینه      

  (6و  5کل ) ش ید.در اینجا شما می توانید نرم افزار را به دلخواه برای خود تنظیم کن تا منوی تنظیمات گشوده شود.
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 6و  5شکل 

 نکته ای در مورد بازی سازی :

 

 هبازی ساد ساخت یک دیگر قادر بهبخش های نرم افزار گیم میکر آشنا شدید و حاال  از کمیبا  شما تقریبا دیگه        

 م.گوشزد کنبه شما  چند نکته در مورد بازی سازیقبل از آموزش قسمت های دیگه م حاال من میخوا .هستید

 : نگیجبازی  در یک باید بازی را بررسی کنیم و درباره آن سوال هایی را مطرح کنیم. برای مثال برای ساخت بازی 

 .به مبارزه با دیو ها می رود فرد جنگجو برای انتقام خون استادشیک چگونه است؟  داستان بازی (1

 قصر پادشاه دیو ها.بازی در چه مکانی انجام می شود؟  (2

 ند.ده می شودست ها و سالح هایش دی دوربین چشمان پلیر است و؟ استدوربین بازی( چگونه قرار گرفته ویو ) (3

 .را بکشد به هشت جهت حرکت کند.با سالح بجنگد و حریف خودمی تواند پلیر بازی چه توانایی هایی دارد؟  (4

 زمانی که جان پلیر به پایان برسد.؟ ( چه زمانی رخ می دهد گیم آور شدن ان بازی )پای (5

 تنظیمات اسپرایت:

 کلیک یک پروژه جدید بسازید. حاال باید اسپرایت های بازی را وارد کنیم. پس روی گزینه  استفاده از گزینه با         

 ( 8به شکل زیر است. ) شکل باز می شود که  پنجره ای. کنید
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 8شکل

 گزینه رد کردن اسپرایت از حافظه رایانه.برای وا  گزینه سه گزینه برای شخصیت وجود دارد.

ای ساخت یا ویرایش یک بر اسپرایت برای استفاده در آینده. گزینه برای ذخیره  

 .اسپرایت

( را وارد می کنم.  اگر همچنین مثال یک توپ کلیک می کنم و اسپرایت پلیر بازی )   من روی گزینه 

 ارید روی گزینه ا که من کردم انجام دهید و اگر نداسپرایتی در حافظه خود دارید ؛ که همین کاری ر

 نمایان است. 9پنجره ای باز میشود که در شکل  کلیک کنید.
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 9شکل 

نیازی به توضیح نمی بینم چون تمام قسمت های آن  درباره نوار  8در شکل       

  ؛ نوار به زبان فارسی برگردانده شده اند. نوار زیرین 

 ( 10برای پی بردن به کاربرد آنها فقط ماوس را روی گزینه ها نگه دارید. ) شکل  است که قسمت های مهمی دارد و

 

 10شکل 

روی این گزینه کلیک کنید تا منویی باز شود. در منوی گشوده شده باید  ساخت یک اسپرات جدید.برای :  گزینه        

و گزینه  را انتخاب کنید ( 32×32)بهتر است برای این اسپرایت ابعاد  وارد کنیدرا ابعاد اسپرایتی که می خواهید خلق کنید 

 تایید را بزنید.

این  ست. رویاسپرایت ماپس زمینه نامرئی در صفحه ایجاد می شود که همان  یک صفحه شطرنجی خاکستری و سفید      

 ( 11وارد منوی ساخت اسپرایت شوید. ) شکل  تا صفحه شطرنجی دو بار کلیک کنید
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 11شکل 

 دو بار کلیک کنید.  گزینه روی  ،حاال برای بزرگتر کردن صفحه طراحی اسپرایت      

همان طراحی مداد است اما کمی تفاوت  طراحی مانند مداد است. گزینه برای   ابزار -12شکل 

برای یافتن رنگ طراحی های  برای پاک کردن قسمت های طراحی شده. گزینه  گزینه دارند. 

برای  برای طراحی اشکال مختلف شکسته. گزینه  برای طراحی خط. گزینه  . گزینه گرفته انجام

شکلی که برای طراحی  بیضی. گزینه برای طراحی دایره و   طراحی برخی از چهار ضلعی ها. گزینه

برای بریدن و یا  بیشتر برای دکمه های بازی به کار می رود مثال دکمه ی خروج از بازی. گزینه 

برای  گزینه  برای انتخاب تمامی اشکال و صفحه طراحی. گرفتن قسمت دلخواه از طراحی. گزینه 

 برای نوشتن متن در صفحه طراحی. گزینه انتخاب قسمتی از طراحی به صورت اشکال مختلف. گزینه 

 برای  پایینی ابزار هانوار تغییر رنگ به رنگ سمت چپ و  برای برای رنگ آمیزی. گزینه  

 12شکل                                                                                                             ابزار ها است. تنظیمات

 تنظیمات صدا ها:

 

 

 

 ( 13) شکل  صدا ها باز شود.تا منوی تنظیمات  کلیک کنید ابزار  روی بر   

 می توانید صدای دلخواه خود را وارد کنید. با استفاده از گزینه 

 .کاربرد دارد برای ذخیره صدا ها برای استفاده از آنها در آینده گزینه 

 برای پخش صدای وارد شده. گزینه 

 برای قطع صدای وارد شده. گزینه 

                                                                13شکل                     باقی ابزار ها هم برای ویرایش و میکس صدای وارد شده هستند.
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 تنظیمات پس زمینه:

 ( 14) شکل  .کلیک کنید تا منوی تنظیمات پس زمینه گشوده شود ابزار روی بر 

 مانند منوی تنظیمات اسپرایت هستند. تقریبا گزینه های این منو هم - 14شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظیمات آبجکت:

 ( 15) شکل  تنظیمات آبجکت باز شود. را انتخاب کنید تا پنجره گزینه 

 

 

 

 

 

 

 

 15شکل 
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نام آبجکت ها فقط برای دسته بندی آنها برای نظم  نام آبجکت را به دلخواه بنویسید.  در مکان 

 داشتن کار سازنده بازی و اشتباه نکردن متعدد قرار داده شده و به مخاطب بازی نشان داده نمی شود.

البته می توانید برای  اسپرایت مورد نظر این آبجکت را می توانید انتخاب کنید. با استفاده از گزینه 

 ا می کنند اسپرایت انتخاب نکنید.رازی دیده نمی شوند اما دستوراتی مهمی رو اجبرخی آبجکت ها که در ب

 برای ساخت اسپرایت جدید است. گزینه  

البته اگر این  مخفی یا مخفی نبودن اسپرایت آبجکت در بازی است. برایکه به طور پیشفرض فعال است گزینه 

 رویت نمی شود ولی تمامی دستورات آن اجرا می شود.گزینه فعال نباشد با اینکه آبجکت در بازی قابل 

مثال اسپرایت یک آدم وقتی روی زمین  فعال باشد سایر آبجکت ها نمی توانند از اسپرایت آن عبور کنند. اگر گزینه 

 ضایع است.ه خیلی ین گزینه رو فعال کنید. اگه نباشراه می رود نباید از اسپرایت زمین عبور کند. برای آبجکت پلیر بازی ا

 بخونید. میدن قسمت های دیگر نکات پایین رابرای بهتر فه

 در بازی سازی از جمالت شرطی و امری زیاد استفاده می کنیم.

 اگر دکمه باال فشار داده شد ، پلیر به باال بپرد.مثال جمله شرطی : 

 بده.هر لحظه در بازی مقدار سکه های دریافتی پلیر را نمایش مثال جمله امری : 

 

 .ه شده استنی دادم که به او فرمابازی در نظر بگیری ا بازی ساز و سرباز کوچک را یک آبجکتمی توانیم سرباز بزرگ ر

عمل )پریدن به باال ( را از بازی العکس ) فشار دادن دکمه باال ( یک  رویداددر مثال اول ما در صورت اتفاق افتادن یک 
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 قسمت اول را رویداد یا ایونت می نامیم و به عکس العمل آن اکشن می گوییم. خواستاریم.

برای اضافه کردن رویداد ها به آبجکت به شما کمک می کند و تمامی رویداد های موجود  گزینه 

 د.نذخیره می شو مربوط به یک آبجکت در قسمت 

 بکشید. ناری در شکل را به داخل قسمت گزینه های موجود در سربرگ های کبرای اضافه کردن عکس العمل 

 

 

 مثال از یک رویداد و عکس العمل آن:

افزودن ایونت ها باز  پنجرهکنید تا کلیک  روی گزینه 

 شود.

 می بینید که ایونت ها در گروه هایی دسته بندی شده اند.

 کلیک کنید. برای مثال روی گزینه 

 را انتخاب کنید. از گزینه های موجود 

به قسمت رویداد ها اضافه شود. اکنون اگر منوی آبجکت را ببندید و دوباره باز کنید  حاال باید شکل 
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خب تا به االن ما به آبجکت مورد  ایونت مورد نظر پاک شده است چون هیچ عکس العملی به آن نسبت داده نشده است.

 ده شد عکس العمل یا عکس العمل هایی رخ بدهد.نظرمان رویدادی داده ایم که اگر دکمه باال توسط مخاطب فشار دا

را   حرکت گزینه و از سربرگ از قسمت عکس العمل ها حاال باید عکس العمل مورد نظر کلید باال را به آن نسبت دهیم. 

 ( 19) شکل  به سمت قسمت عمل ها بکشید و سپس رها کنید. حاال باید پنجره مخصوص این عکس العمل باز شده باشد.

 

 19شکل 

پیشفرض  ه صورتبدر باالی پنجره در قسمت اضافه شود به ، سه گزینه خود و دیگری و شیئ: وجود دارد. گزینه خود که 

 لعمل موردعکس ا فعال است می گوید که دستور موردنظر به همین آبجکت ابالغ شود ولی دیگر گزینه ها برای ابالغ شدن

 رویداد آن در این آبجکت رخ بدهد. نظر به آبجکتی دیگر است اما در صورتی که

را وارد نمایید. اگه یه کمی تمرین کنید دیگه می  5عددی دلخواه مثال  را انتخاب و در قسمت  خب گزینه 

 دونید که باید سرعت آبجکت های مختلف رو چند واحد وارد کنید.

 کلیک کنید.  حاال روی گزینه 

 به قسمت عمل های رویداد کلید باال اضافه شد. اکنون 

 وارد کنیم. عکس العمل دیگر هم به این رویداد حاال می خواهیم یک
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 ( 20) شکل  را به قسمت عمل ها بکشید. پنجره مخصوص آن باز می شود. گزینه  1از سربرگ مهم 

 

 20شکل 

 را انتخاب کنید. آبجکت بوجود آورید و گزینه با گزینه های موجود تغییراتی در ساختار اسپرایت 

 ( 21) شکل  حاال باید پنجره آبجکت شما بدین شکل باشد.

 

 21شکل 
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 را انتخاب کنید. گزینه 

 تنظیمات روم :

 ( 22) شکل  ک کنید تا یک روم یا اتاق ساخته بشود و پنجره مربوط به آن باز شود.کلی روی گزینه 

 

 22شکل 

 همان تایید و ذخیره تغییرات است. گزینه 

 گرداند. شما را به آخرین تغییرات در روم برمی گزینه 

میزان ضلع مستطیل های روم را مشخص می کند که برای مخاطب قابل  گزینه های 

 مشاهده نیستند و برای تسلط بهتر بازی ساز بر محیط روم است.

کلیک  از قبل ساخته اید را انتخاب و بامی توانید آبجکت هایی را که  از قسمت  در سربرگ 

 .آبجکت مورد نظر را در روم قرار دهید، در صفحه روم 
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 انتخاب کنید و طول و ارتفاع روم را تغییر دهید. ممی توانید برای روم نا در سربرگ 

اده آن از تضای استفبه اق ولی روم بزرگتر می شود. شما البته با تغییر طول و ارتفاع روم اندازه صفحه بازی تغیییر نمی کند

ز ارحله اول بودن م برای ساده تر توپتفاوت تنظیم کنید. مثال در یک بازی روم های مختلف می توانید ابعاد آنها را  م

 ( 23) شکل  مرحله دوم ، روم مرحله اول را کمی کوچکتر از روم مرحله دوم می توانیم در نظر بگیریم.

 

 شکل تنها قسمت نشان داده شده از روم در دوربین نمایان می شود.مثال در این  -23شکل 

می توانید برای روم مورد نظر پس زمینه انتخاب کنید که پس زمینه پیشفرض آن رنگ خاکستری  در سربرگ 

 است.

تنها یک رنگ همگن را برای پس زمینه انتخاب کنید و یا از قسمت می توانید از قسمت 

 زمینه که ساخته یا وارد کرده اید را انتخاب کنید.یک پس  
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 از پنجره روم خارج شوید. با کلیک بر گزینه 

 

 ( 24) شکل  باز می شود. پنجره مخصوص آن کلیک کنید تا وارد تنظیمات کلی بازی شویم. روی گزینه 

 

 24شکل 

شامل گزینه هایی برای تنظیم دقیق تر و کامل تر بازی هستند که نیازی به توضیح  سربرگ های 

 آنها نمی بینم.

به و انتخاب تصویر از زیر آن می توانید  با فعال کردن گزینه  در سربرگ 

 سازی خود یا نام بازی یا نام سازنده بازی یا ..... را در آن جای دهید. ییا لوگوی بازنام خدا 

ل کنید تا از نمایش تصویر نوار بارگذاری خود گیم میکر جلوگیری بشه. این هم ارا هم فع گزینه 

 خیلی ضایع است.....
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هم برای تغییر آیکون و تصویر بازی در محیط سیستم عامل است که به نظرم در طراحی آن  گزینه 

 بسیار مفید است. بازی خیلی دقیق باشید که قطعا در جذب مخاطبان

 گزینه هایی برای نام سازنده و نسخه بازی وجود دارد.هم   در سربرگ 

 کلیک کنید. حاال روی گزینه 
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 سخن آخر:

و یونیتی را  موتور هایی چون کانستراکتاست اما و پر دردسر موتور گیم میکر بسیار ضعیف برای بازی سازی حرفه ای تر 

 ( 27و  26) شکل  بهتان پیشنهاد می کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27و  26شکل 
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