Znaki kontra projekt
Nowa gra Super Mario Bros. Wii, wydana przez Nintendo w 2009 roku, jest kontynuacją lub przeróbką
gry Super Mario Bros. z 1985 roku. Chociaż nowa gra dość szybko różni się od swojego przodka, kilka
pierwszych ekranów pierwszego poziomu nowego jest ułożonych w celowy sposób naśladując te same
ekrany z wersji z 1985 roku. Gracz (lub gracze, w przypadku Nowego Super Mario) zaczyna się po lewej
stronie ekranu; po prawej stronie znajduje się kuszący, migający blok ze znakiem zapytania, unoszący
się tuż nad ziemią. Następnie najbardziej podstawowy wróg gra porusza się w kierunku gracza po lewej
stronie. Następnie zobaczysz dwie równoległe platformy wykonane z bloków unoszących się w
powietrzu, niektóre łamliwe, niektóre zawierające nagrody, z których jedna zawiera przedmioty do
ulepszenia dla graczy. Potem jest duża przeszkoda, na którą gracz musi przeskoczyć, aby przejść dalej:
duża zielona fajka w grze z 1985 roku, strona klifu w 2009 roku. Super Mario Bros. była pierwszą grą
wielu ludzi; w tamtym czasie prawie nie było podobnych gier. Natomiast Super Mario Bros ma prawie
dwadzieścia lat pokrewnych gier jako precedens. Mimo to gra z 1985 roku pomija jedną rzecz obecną
w grze z 2009 roku: wielki znak ze strzałką informujący gracza, w którą stronę iść. Co wydarzyło się w
latach 1985–2009, gdy twórcy gier stracili tyle zaufania do gracza? Gracz New Super Mario Bros. Wii
wychodzi łatwo, jeśli chodzi o „samouczki”. Wiele współczesnych gier odczuwa potrzebę wyjaśnienia
graczowi, poprzez przerywającą grę ekspozycję i duże głupie zrzuty tekstu instrukcji, w jaki sposób są
rozgrywane. Wiele gier powstrzymuje nawet gracza od rozpoczęcia gry, dopóki nie dowie się, że wie,
jak działają przyciski, dzięki czemu wskakuje na miejsce w sytuacji bez kontekstu, jak wyszkolony
zwierzak. To jest szokująco popularne. Widzę to nie tylko w dużych budżetowych grach komercyjnych,
które mają ekonomiczną motywację, aby powstrzymać jak najmniej graczy przed dezorientacją, jak to
możliwe, ale także w mniejszych grach, w grach freeware, w grach stworzonych przez jedną lub dwie
osoby pracujące w swojej sypialni. Pietro Righi Riva, jeden z twórców gry Fotonica, na konferencji Game
Developers Conference (GDC) w 2012 r., powiedział o nowym Super Mario Bros. Wii: „Ta gra nie
potrzebowała tutoriala ”. Ten rodzaj tępych instrukcji przemawia nie tylko do braku szacunku dla
inteligencji gracza - i który wpływa na to, jak się czuje w grze, nie popełniaj błędu - ale także do braku
zaufania ze strony twórcy. Super Mario Bros., 1985, nie potrzebował samouczka. Wykorzystano design,
komunikatywne słownictwo wizualne i zrozumienie psychologii gracza - zdobyte dzięki oglądaniu gry,
zmianie i ponownym oglądaniu gry - aby pomóc graczowi zrozumieć podstawy gry. Te pierwsze ekrany
uczą wszystkiego, co gracz powinien wiedzieć: Mario zaczyna na lewo od pustego ekranu, skierowany
w prawo. Pływający, lśniący obiekt nagrody i powolny, ale groźny zestaw potworów w przeciwieństwie
do Mario, idąc w przeciwnym kierunku - zachęcają gracza do skoku. Platformy są rodzajem siłowni w
dżungli, w której gracz może eksperymentowaćj ze skokami, odkryj właściwości różnych rodzajów
klocków i napotkasz jej pierwsze ulepszenie. Nawet jeśli gracz nie jest pewien, czy wzmocnienie jest
niebezpieczne, porusza się on zbyt szybko i zajmuje zbyt mało miejsca, aby go uniknąć. Kiedy okazuje
się, że ulepszenie przynosi korzyści Mario, ponieważ pozwala mu się rozwijać, gracz nauczył się czegoś
o tym, jak potwory i ulepszenia wyglądają i zachowują się w tej grze. Następnie końcowa rura blokująca
dostęp do reszty gry upewnia się, że wie, że wysokość jegokoku zależy od tego, jak długo przytrzymuje
przycisk. Można argumentować, że kodowanie gry w 8605 Assembly dla Nintendo Entertainment
System w 1985 roku było znacznie bardziej wymagające, a wbudowanie dedykowanego „tutoriala” do
gry byłoby trudniejsze. Ludzie lubią wskazywać na technologiczne uzasadnienia dla rzeczy w grach
cyfrowych, ponieważ większość fanów gier wideo oswaja się z myślą, że historia gier jest historią
technologia. Jeśli istniały powody technologiczne, które zniechęciły projektantów Super Mario Shigeru Miyamoto i Takashi Tezuka - do trenowania gracza poprzez tekst instrukcji i zachęcały go do
używania projektowania do nauczania gracza, to niech Bóg błogosławi ograniczenia gier z lat 80. Design
to nie technologia. Wydrukowany podręcznik dołączony do gry zawierał więcej informacji na temat
grania, ale być może pamiętając, jak często podręczniki nie są czytane lub gubią się na długo przed

towarzyszącym im oprogramowaniem, Miyamoto i Tezuka upewnili się, że sama gra może przekazać
zrozumienie poprzez grę. Ktoś w 2009 roku spojrzał na początkowe ekrany oryginalnego Super Mario
Bros. - ktoś musiał to zrobić, aby skopiować notatkę z tych notatek na notatkę na pierwszy poziom
Nowego Super Mario Bros. Wii - ale nie rozumiałem, co mieli na myśli i dlaczego byli tak skuteczni.
Dlaczego twórcy gier nie są w stanie zrozumieć i wyciągnąć wniosków z własnej historii? Dlaczego kłócą
się z problemami rozwiązanymi prawie 30 lat temu? Gry cyfrowe eksplodowały komercyjnie od 1985
r. - w rzeczywistości Super Mario Bros. przeszło ponad dekadę udanych gier wideo - i dzięki temu
nauczyliśmy się wielu nowych słów, z którymi można rozmawiać i opisywać gry wideo. Niestety słowa
te pochodzą od marketerów, argumentów związanych z lojalnością marki w Internecie oraz czasopism,
które istnieją jako rozszerzenia działów PR wydawców. Język, który istnieje do opisywania gier wideo,
jest łatwy w zastosowaniu do bardzo realnego problemu omawiania projektowania. Większość
projektantów, którzy nie mają słownictwa, z którym mogliby dyskutować, analizować i krytykować
projektowanie gier, działają w dużej mierze intuicyjnie i instynktownie. I wiele można powiedzieć o
intuicji i instynkcie: wiele radykalnych decyzji jest podejmowanych przez instynkt, a następnie
rozumianych tylko z perspektywy czasu. Ale co, jeśli projektant pracuje w zespole? Co jeśli ktoś inny
rysuje postacie które pojawią się w grze? Co muszą przekazać i co projektant musi im powiedzieć? Co
jeśli projektant współpracuje z innym projektantem? W jaki sposób będą się komunikować na temat
potrzeb i kierunku gry? Nie jestem pierwszą osobą, która zauważyła ten problem. W 1994 roku
projektant gry Greg Costikyan napisał o tym eseju zatytułowanym „Nie mam słów i muszę
zaprojektować”. Na początku mówi: „Potrzebujemy języka krytycznego. A ponieważ jest to w zasadzie
nowa forma, pomimo jej ogromnego wzrostu i oszałamiającej różnorodności, musimy ją wynaleźć ”.
Miał rację i nadal ma. Pomyśl, że wszyscy jesteśmy w zespole - wiem, że to trudne w świetle praktyk
większości współczesnych wydawców - i że wszyscy mamy dostęp do tego ogromnego, rosnącego
zasobu rozwiązań do projektowania gier: każdej gry wideo, jaka kiedykolwiek została stworzona.
Rozumiejąc te gry - jak działają lub nie działają, co robią i dlaczego - jesteśmy lepsi w tworzeniu
własnych gier. Nie powtarzamy problemów, które zostały już dawno rozwiązane, takich jak
przekonanie gracza, aby poszedł w prawo. Ale jak możemy zrozumieć te gry, jeśli nie mamy języka, z
którym moglibyśmy o nich rozmawiać? Jak możemy rozmawiać? Dawno, dawno temu studiowałem
pisanie kreatywne. Ktoś prześle historię, wszyscy ją przeczytają, a potem usiądziemy w kręgu, a ludzie
będą oferować swoje krytyki, aby pozwolić autorce poprawić historię, a tym samym poprawić jej
własne umiejętności pisania .
Nazywało się to „warsztatem”. Rozmawialiśmy o tym, jak przebiegała historia, jak niektóre fragmenty
lub frazy pomogły - nie udało się scharakteryzować bohaterów opowieści, które części były słabe, a
które się powiodły. Żaden twórca gry nie chce wprowadzić samouczka do swojej gry, aby gracz nacisnął
przycisk skoku pięć razy, zanim pozwolono mu nacisnąć przycisk strzelania pięć razy. Twórca gry
umieszcza samouczek w grze, ponieważ nie ma pewności, czy potrafi nauczyć gracza zasad swojej gry,
nie informując ich wprost. Ma to sens w grze planszowej lub karcianej, gdzie gracze powinni być
świadomi zasad z góry, ponieważ to oni ich przestrzegają. Ale wielką siłą gier cyfrowych jest to, że
ponieważ komputer wykonuje zadanie polegające na egzekwowaniu reguł i śledzeniu liczb, gra może
powstrzymać gracza przed złamaniem pewnych zasad. Gdy gracz odkryje te trudności później, wydaje
się, że historia się rozwija. Jak doprowadzić gracza do tych odkryć? To się nazywa „projektowanie”. I
szczerze mówiąc, nie sądzę, że my, projektanci, robimy wystarczająco dużo. Projektanci gier potrzebują
warsztatu - środków do projektowania, krytykowania ich projektu i doskonalenia swojego rzemiosła.
Musimy być w stanie omówić projekt jako rzemiosło. A jeśli zamierzamy omówić projektowanie gier,
pierwszą rzeczą, której potrzebujemy, jest słownictwo.
Niepowodzenia języka

Nie brakuje nam słów do opisania gier wideo. Ale te słowa zostały stworzone po to, by sprzedawać gry
wideo, a nie opisywać proces ich tworzenia i rozumienia. Nasze słownictwo dotyczące gier jest pełne
modnych słów, wymyślonych przez kogoś w marketingu dla informacji prasowej i zwróconych do
magazynu o grach. Następnie słowa są w Internecie, przewijane w przód i w tył przez plakaty na forum,
a potem wreszcie słyszę, że inaczej inteligentny programista gier używa bez znaczenia słowa do
opisania gry. Oto krótki glosariusz niektórych słów, które często słyszę, i ich znaczenia:
■ Wciągające - gra rozgrywa się pod wodą
■ Płyn - gra jest faktycznie wykonana z wody
■ Przepływ - prąd płynnej gry
Te słowa nie muszą być nonsensowne. W rzeczywistości w dalszej części będziemy mówić o
sensownych sposobach mówienia o „przepływie”. Kiedy modne słowa są używane bez kontekstu lub
niuansów w celu promowania gry, jako część komunikatu prasowego lub napisu, równie dobrze mogą
być bez znaczenia. Kiedy używamy pozbawionych znaczenia słów do mówienia o grach, nasza zdolność
do ich opisywania staje się bardziej zagmatwana; nasz język ich opisu staje się mniej konkretny. Ale
kupiliśmy takie rzeczy na duży sposób, tak samo jak wpadliśmy na pomysł, że gra składa się z „grafiki”,
„dźwięku” i „odtwarzalności”. Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia o grach w tych kategoriach, ale kto
nam je dał? To była prasa do gier. Warunki, o których myślimy o grach wideo, pochodzą z przeglądów
gier w stylu raportów konsumentów. Magazyn GamePro podzielił gry na „grafikę”, „dźwięk”,
„kontrolę”, „czynnik zabawy” i „wyzwanie”, a następnie przyznałby grze ocenę od jednej do pięciu w
każdej z tych kategorii. Czy jednak sposób gry nie ma związku z jej grą? Czy sposób, w jaki rzeczy się
poruszają w grze, nie mówi ci dużo o tym, jak grę się kontroluje? Czy dźwięki nie charakteryzują
interakcji, które im towarzyszą? Czy wyzwanie tej gry nie wpływa na to, jakie jest doświadczenie gry „czynnik zabawy”? Faktem jest, że chociaż te kategorie mogą wydawać się przestarzałe, to jednak
pozwalamy im informować o naszym sposobie myślenia o grach. Zamiast holistycznego rozpatrywania
gry, mentalnie dzielimy gry na kategorie. Jest to szczególnie łatwe w większej grupie lub studiu, gdzie
wszystkie te kategorie mogą być osobnymi zadaniami wykonywanymi przez oddzielne osoby. Ale jak
na przykład wygląda gra, mówi graczowi, co o tym myśleć, jakie oczekiwania. „Grafika” jest częścią
projektu. Tak samo jest z dźwiękiem, jak gra się kontroluje, i każda część doświadczenia w grze.
Jesteśmy szkoleni, aby myśleć o tych wszystkich częściach gry w izolacji. Nasz język ogranicza nas na
inne sposoby. Kupiliśmy już ustalone „gatunki” gier wideo: strzelankę! Gra strategiczna! Platformówka!
Te kategorie utrudniają opisanie, prezentację, a nawet wyobrażenie sobie gier wykraczających poza
już ustalone pomysły. Kiedy w marcu 2012 roku stworzono dys4ia, autobiograficzną grę o
doświadczeniach z terapią hormonalną, wielu graczy i krytyków, choć podziwiali tę grę, zastanawiało
się, czy to w ogóle gra, ponieważ nie pasowała do ich gatunku uprzedzenia dotyczące tego, jak powinny
działać gry i co „powinno” się stać, gdy w nie zagrasz. Język, którym mówimy o grach, ogranicza sposób,
w jaki o nich myślimy. Nie mamy słownictwa, które pasowałoby do gier tak różnorodnych jak,
powiedzmy, gra o hormonalnej terapii zastępczej, która odnosi się do wydarzeń, które naprawdę się
przytrafiły i nie jest walką o zwycięstwo lub dominację. I tak język gier jest językiem wykluczenia.
Słownictwo związane z kulturą gry kształtuje dyskusje w taki sposób, aby utrwalić istniejące wartości i
idee tej kultury, co jest problematyczne, gdy kultura ta jest tak wyspiarska na początku. dys4ia to
tradycyjna gra na wiele sposobów. Pożycza dużo ustalonego słownictwa do gry, aby opowiedzieć swoją
historię. Większość scen polega na prowadzeniu postaci kontrolowanej przez gracza po ekranie, aby
wykonać dane zadanie. Powód, dla którego gracze i twórcy nie rozpoznają jej jako gry, jest
powierzchowny - brakuje nam słownictwa projektowego, aby połączyć grę dotyczącą zastępowania
hormonów z pokrewnymi grami o bardziej tradycyjnych motywach. Kiedy wspominam „historię” w
grze większości graczy i programistów, myślą o przerywnikach filmowych: przerwaniu gry, aby pokazać

pięciominutowy film, nakręcony w oczywisty sposób naśladujący hollywoodzką produkcję. Lub myślą
o ścianie z tekstem ekspozycyjnym, którą gracz musi zatrzymać i przeczytać lub, co bardziej
prawdopodobne, irytująco przejść obok. To tylko kolejny objaw strachu projektantów przed designem.
Prawda jest taka, że mamy już wszystkie narzędzia, których potrzebujemy do opowiadania historii w
grach - do opowiadania prawdziwych historii, a nie prezentacji - ale nie rozumiemy tych narzędzi.
Dopóki nie nauczymy się opowiadać prawdziwych historii w grach, „historia” zawsze będzie oznaczać
„scenkę przerywnikową”. Dopóki nie nauczymy się projektować całościowo, gry zawsze będą
rozkładane na „grafikę”, „dźwięk” i „kontrolę”. Dopóki nie będziemy mieć języka, który może opisywać
gry w całej ich różnorodności, będziemy projektować tylko „strzelanki”, „gry strategiczne” i
„platformówki”. Wyposażając się w język do mówienia o projektowaniu, dajemy sobie możliwość
projektowania.
Głos potrzebuje słów
Kiedy byłem mały, tworzenie gier było dla mnie zagadką. Nie wyobrażałem sobie, jak każdy człowiek
mógłby stworzyć grę i nie miałem pojęcia, od czego by się zaczęło. Tworząc prawdziwy dyskurs na
temat projektowania gier, nie tylko pomagamy obecnym twórcom gier stać się ostrzejszymi, ale także
dajemy nowym twórcom gry zasób słownictwa, dzięki któremu zaczniemy myśleć i planować
projektowanie. W rzeczywistości zapewniamy uznanym twórcom sposób przekazywania pomysłów na
projekt nowej generacji. Umożliwiamy wszystkim twórcom wzajemną komunikację i doskonalenie się.
I chociaż ludzie, którzy tworzą gry, mogą najwięcej zyskać na prawdziwej rozmowie na temat
projektowania, nie tylko oni skorzystają na tym. Mam na myśli krytyków gier, ale nie tylko dziennikarzy.
Wszyscy zostalibyśmy lepszymi krytykami gier - lepiej je rozumiemy, analizujemy, komunikujemy o nich
- gdybyśmy mogli kultywować środowisko, w którym prawdziwa rozmowa o grach i tym, co robią i
dlaczego była powszechna. Moglibyśmy mieć kulturę, która bardziej docenia i ceni gry. Śmieszne może
wydawać się sugerowanie, że gry są niedoceniane w kulturze, w której dziesiątki tysięcy fanów
gromadzą się na konwencjach takich jak Penny Arcade Expo, aby wzmocnić wielki mit, że twórcy i
wydawcy są ważniejsi niż ludzie. Ale to nie jest uznanie; to fetyszyzacja. Ponieważ mit, że twórcy gier
są czymś innym niż człowiek, jest po prostu: kłamstwem. Ale to właśnie to kłamstwo powstrzymało
mnie, jako dziecko, od uświadomienia sobie, że projektowanie gier jest czymś, co mogę zrobić, a nawet
zarobić na życie. Wyobraź sobie publiczność graczy wyposażonych w wiedzę pozwalającą śledzić i
doceniać to, co robią twórcy gier, a nie tylko ich ubóstwiając. Na pewno istnieje „worek tajnych
sztuczek magika”, który przemawia do projektowania gier. W końcu projektujemy doświadczenia,
które manipulują stanami psychicznymi i emocjonalnymi graczy (mam nadzieję, że w sposób
konsekwentny i nieniszczący). Może pojawić się obawa, że gdy gracze zobaczą dym i lusterka, stracą
poczucie zdumienia. Omawianie na piśmie tempa i technik ekspozycyjnych i charakteryzujących nie
zmniejszyło mojego uznania dla słowa pisanego i podziwu dla tych, którzy potrafią go dobrze używać.
Natomiast mój szacunek dla pisania pogłębił się wraz z moim zrozumieniem techniki. Myślę, że
przeciętny czytelnik jest bardziej kompetentny niż przeciętny gracz - nie „umie pisać” w głupim,
oczywistym sensie czytania większej liczby książek, ale w szerszym rozumieniu rzemiosła, które
przybiera formę, którą lubią. Nic dziwnego, że czytelnicy mogą lepiej zrozumieć, co czytają, niż gracze.
Powieść i krótka historia były nie tylko dłuższe, ale pisarze, którzy są pisarzami, są znacznie lepiej
przygotowani do pisania o rzemiośle pisania i robili to już długo. „Umiejętny” gracz niekoniecznie byłby
bardziej zmęczony i lekceważący (mamy już ich mnóstwo), ale mógłby być bardziej uważny, bardziej
otwarty na dziwniejsze pomysły. W moim doświadczeniu jako projektanta i twórcy gier miałem tylko
kilka cennych doświadczeń, w których krytyk naprawdę wywarł na mnie wrażenie wglądem w jedną z
moich kreacji. Te doświadczenia przypominają mi, dlaczego tworzę - aby ktoś mógł się połączyć i
zrozumieć to, co zaprojektowałem. Były to również doświadczenia, które pozwoliły mi lepiej zrozumieć
moją własną pracę. Krytyk wypowiada pomysł, który działa w grze, umieszcza go w kontekście innych

gier, z innymi szkołami. Pomagają wyjaśnić pracę innym; zaczynają dyskusję. Tak właśnie robimy, gdy
rozmawiamy o projektowaniu i naszych decyzjach projektowych: rozpoczynamy dyskusję. Pozwalamy
innym dołączyć do dyskusji, uczestniczyć w dialogu i wnosić swój wkład. Dlaczego ten temat jest
wystarczająco ważny? Nie tylko garstka programistów branży może uważać się za nieco bardziej
doświadczonych. Dzieje się tak dlatego, że przerwanie ciszy wokół projektowania gier prowadzi do
rozmowy, z której każdy może się uczyć, czy chce zostać twórcą gry, czy nie zdawał sobie sprawy, że
chce tworzyć gry, dopóki nie dowie się, że programiści są tak samo ludzcy jak oni, czy chcą być dobrze
poinformowanymi krytykami lub czy są zadowoleni tylko z lepszego wykształcenia. Otwarta rozmowa
na temat projektowania gier odsłania tę formę, na której nam zależy, i umożliwia nam lepsze
zrozumienie, przemyślenie i, jeśli chcemy, tworzenie gier cyfrowych
Początek
Po o ten tekst? Tak bardzo potrzebujemy próby pogłębienia dyskusji na temat projektowania.
Potrzebujemy więcej książek, które mogą rozpocząć tę rozmowę i dać jej miejsce do rozpoczęcia. Przez
pewien czas uczęszczałem na kurs, specjalizując się w projektowaniu poziomów i było dla mnie jasne,
że moi instruktorzy nie wiedzieli, od czego zacząć nauczanie projekt. Obejrzeliśmy filmy o przewijaniu
paralaksy w filmach Disneya i przetestowaliśmy „Podróż bohatera”. Teraz jako pierwszy przyznam, że
projektowanie gry jest „interdyscyplinarne” - że twórcy gier czerpią korzyści z posiadania wielu różnych
umiejętności, od zrozumienia rzeczy, takich jak animowanie głębi, do tego, jakich historii gracze
oczekują - ale wciąż to widziałem to dzikie chwytanie przedmiotów jako symptom braku podstaw do
nauczania gry i projektowania poziomów. Pamiętam też niejasno podręcznik do projektowania
poziomów, który musieliśmy przeczytać, który był nastawiony na jeden rodzaj gry. Pamiętasz, co
mówiłem o dyskursie gier, odtwarzającym ciągle te same gry? Książka została wyraźnie napisana z
myślą o strzelankach FPS; Pamiętam cały rozdział o oświetleniu. I chociaż zasady korzystania z
oświetlenia do tworzenia nastroju są interesujące i zdecydowanie przydatne dla projektanta
poziomów, powinniśmy zachować szczegóły po zapoznaniu się z podstawami. Ponieważ Greg
Costikyan wskazał, jak bardzo potrzebujemy słownictwa, napisano wiele książek o projektowaniu i
rozwoju gier. Niektóre obracają się wokół określonego rodzaju gry; inni mówią o tym, jak pracować w
dużych zespołach z programistami, artystami i kierownikami projektów, co jest świetne, jeśli
zamierzasz pracować w dużej firmie, ale nie jest tak przydatne, jeśli jesteś częścią rosnącej liczby gier
twórcy pracujący w naprawdę małych grupach. Mamy książki o projektowaniu gier, które koncentrują
się na teoretycznych pytaniach dotyczących gier i zabawy lub na temat studiowania gier, takich jak
artefakty kulturowe. Są nawet książki, które poczyniły postępy w tworzeniu nowego słownictwa do
mówienia o grach. Wciąż mamy bardzo niewiele książek, które mają służyć jako tekst dla
początkujących do projektowania gier - zwłaszcza książek, które można zastosować do gier w całej ich
olśniewającej różnorodności. Mam nadzieję, że ten tekst może być tak uniwersalny, jak to możliwe, że
opisane ramy mogą zmieścić się w tak szerokiej gamie gier, jak tylko potrafię. Ten telst dotyczy także
gier cyfrowych lub gier wideo. Nie dzieje się tak dlatego, że gry planszowe, karciane, ludowe lub inne
niecyfrowe gry nie są warte zainteresowania ani designu. W rzeczywistości gry wideo mają wspólną
historię z tym rozległym kontinuum gier i możemy się z nich wiele nauczyć. (W rzeczywistości wiele
pomysłów projektowych w grach cyfrowych jest zapożyczonych z gier niecyfrowych.) Ponieważ ludzcy
gracze gier niecyfrowych są tymi, którzy są zobowiązani do zachowania i internalizacji zasad, istnieje
silniejszy istniejący dyskurs na temat projektowania wśród graczy i autorów gier planszowych niż
kiedykolwiek gry cyfrowe. Tym, co sprawia, że gry wideo są tak warte dyskusji, jest ich zdolność do
dwuznaczności, a tym samym do opowiadania historii. Komputer przestrzega zasad w grze cyfrowej,
więc gracz na pierwszym poziomie może nie wiedzieć, jak wygląda trzeci poziom, że jej postać straci
nogi przed końcem lub że będzie musiała się nauczyć jakiejś techniki gry i opanować w czasie, ale nie
zdaje sobie sprawy z tego wcześnie. Zdolność do ukrywania informacji przed graczem i umożliwienia

mu samodzielnego odkrywania zasad i złożoności tych zasad sprawia, że projektowanie gier cyfrowych
jest tak interesujące. Co więcej, ich zdolność do korzystania ze sztuki wizualnej, animacji i dźwięku,
choć nie jest całkowicie unikalna dla gier cyfrowych, jest aspektem projektowania, który wymaga
większej dyskusji. Czym nie jest ten tekst? To nie jest przewodnik po żadnym pojedynczym narzędziu
lub technologii. Nie pomoże Ci nauczyć się edytować map Unreal. Istnieją zasoby do tego i do każdego
innego narzędzia do tworzenia gier lub edytora, do korzystania z którego jesteś wezwany. Pisanie z
myślą o jednej technologii byłoby napisaniem bardziej ograniczonej książki. Ten tekst dotyczy
projektowania. Design to nie technologia. Nie może być idealnie obejmujący wszystkie gry i wszystkie
aspekty projektowania. Nie może to być najlepszy tekst na temat projektowania gier - ostatni i jedyny
tekst, jakiej będziesz potrzebował

CZASOWNIKI I OBIEKTY
Każda gra na świecie składa się z reguł. Tu mówimy o zaprojektowaniu tych zasad, które dzielę na
kategorie „czasowniki” i „obiekty” oraz relacje między nimi, które tworzą doświadczenie, dynamikę gry
dla jej gracza lub graczy. Te zasady są postaciami w naszej historii i, podobnie jak wszystkie postacie,
nasze historie są najbardziej skuteczne, gdy w pełni je rozwijamy i ich relacje.
Zasady
Gry składają się z reguł. Otocz kamienie przeciwnego koloru kamieniami tego samego koloru, aby je
uchwycić. Wypełnij linię bloków, aby zniknęła. Zmniejsz zdrowie przeciwnika do zera, aby go
wyeliminować. To wzajemne oddziaływanie tych zasad, interakcje między nimi, tworzą doświadczenie
dla naszych graczy. Jako twórcy gier chcemy zaprojektować reguły, które zapewnią najlepsze wrażenia.
Chcemy zaprojektować reguły, które będą ze sobą powiązane. Chcemy opracowywać reguły, które
będą mogły się rozwijać w trakcie gry, i unikać reguł, których nie będziemy w stanie opracować. Nie
mam na myśli „rozwijania się” w znaczeniu „rozwoju gry” - reguła rozwija się, gdy relacje z nią stają się
głębsze, bardziej złożone i wyrafinowane, ponieważ znajduje nowe sposoby pracy z regułą i rozumie
niuans tego, jak wpływa to na jej wrażenia z gry. John Newcomer i Bill Pfutzenreuter's Joust, gra
zręcznościowa na monety z 1982 roku, mają zasady, które wspierają się i wzmacniają. Joust to gra o
gladiatorach ze strusimi plecami, którzy walczą włóczniami na opuszczonej arenie. Oto jedna zasada
Joust: gdy dwóch gladiatorów zderza się, ten, który jest najwyższy, pokonuje drugiego. Kolejna zasada:
naciśnięcie przycisku powoduje, że struś trzepocze skrzydłami i zyskuje niewielką wysokość. Trzecia
zasada: ciągłe przyciąganie grawitacyjne powoduje, że wszystkie strusie spadają w dół, w kierunku
dolnej części ekranu

Możesz więc zobaczyć, jak te zasady działają razem, aby stworzyć doświadczenie, które wymaga
umiejętnej gry z uwagą na jeden z głównych tematów Joust: wysokość jest ważna! Trzepotanie w celu
utrzymania wysokości ma kluczowe znaczenie, ponieważ grawitacja wciąż obniża twój wzrost, a wyższy
gladiator zawsze wygrywa podczas kolizji. Istnieje również wrzeszczący pterodaktyl, który czasami lata
przez arenę, pożerając zarówno gracza, jak i wroga. Aby zabić pterodaktyla, gracz musi uderzyć go
bezpośrednio w nos. Dlatego pterodaktyl jeszcze bardziej rozwija zasady dotyczące wysokości: zabicie
pterodaktyla wymaga dokładności i kontroli oraz stanowi ważny moment w grze. Po ustaleniu zasad
gry, jesteśmy zainteresowani przekazywaniem graczowi tych zasad w możliwie najkrótszy sposób i
rozwijaniem tych zasad poprzez projektowanie. Późniejsze części są na ten temat. Ta część dotyczy
ustanowienia podstawowego słownictwa, z którym należy rozumieć i omawiać zasady oraz ich
funkcjonowanie w grze - gramatykę. Pisząc to, używamy ustalonej gramatyki, aby uporządkować słowa
i zdania, które czytasz - miejmy nadzieję, że do końca przekażę moje pomysły tak jasno, jak to możliwe.
Pisanie jest jednak dziełem kreatywnym, więc czasami ignoruję pewne reguły lub konwencje, kiedy
myślę, że oznacza to, że wyniki będą bardziej wyraziste. Więc niech to będzie zastrzeżenie: żadna z

„zasad”, które zamierzam omówić, nie jest prawem, i nie jest niezmienna. Celem tego tekstu nie jest
ograniczenie projektu, ale zasugerowanie sposobów, aby zacząć o nim myśleć i mówić. Gry składają się
z reguł. Będziemy myśleć o regułach jako o postaciach w naszych grach, które będą rozwijane w trakcie
gry. Kiedy mówimy o historii, mówimy o rozwoju, konflikcie, kulminacji i rozwiązaniu zasad. Reguły są
postaciami. Rozumiem? Kim zatem są najważniejsze postacie - główni bohaterowie? Możesz pokusić
się o powiedzenie głównego bohatera, bohatera, gladiatorów w Joust. Rzeczowniki, prawda? Ponieważ
w liniowych opowieściach jesteśmy przyzwyczajeni do rzeczowników - ludzi - którzy rozwijają się. Ale
bohaterowie naszych gier, rzeczowniki, nie są regułami. Czasowniki są rodzajem reguły; to
najważniejsze zasady gry. Przez „czasownik” mam na myśli każdą zasadę, która daje graczowi swobodę
działania w ramach reguł gry. Każda reguła, która pozwala graczowi zmienić stan gry. Każda reguła,
która pozwala graczowi coś zrobić. Czasowniki to zasady, które pozwalają graczowi wchodzić w
interakcje z innymi zasadami w grze: „skakać”, „strzelać”, „spadać” lub „trzepotać” w przypadku Jousta.
Bez czasowników mamy symulację, a nie wspólny system opowiadania historii. Czy trudno jest myśleć
o czasownikach jako głównych bohaterach opowieści? Łatwo jest myśleć o bohaterze jako głównej
postaci, ponieważ czasowniki charakteryzują bohatera. Być może wspinanie się na pochyłe zbocza na
początku gry jest łatwe, ale wspinanie się po niepewnych urwiskach pod koniec jest znacznie
trudniejsze. A może to sugeruje, że podróż bohatera (nie mylić ze strukturą opowieści) staje się coraz
bardziej uciążliwa, gdy zbliża się do swojego celu, a bohater jest testowany i staje się silniejszy sprostać
tym wyzwaniom. Ale nie możemy zaprojektować gracza ani jego zachowania. Projektujemy zasady,
które kształtują jego doświadczenie, wybory, wydajność. Zasady są sposobem komunikacji. Czasowniki
to zasady, które pozwalają mu się komunikować. Gra jest dialogiem między grą a graczem, a zasady,
które projektujemy, są słownictwem, z którym ta rozmowa ma miejsce. Gdy twórca gry opiera się
wyłącznie na animowanych przerywnikach filmowych lub zrzutach tekstowych, aby opowiedzieć
historię - gdy używa tylko nieinteraktywnych sposobów opowiadania historii w grze interaktywnej dzieje się tak, ponieważ źle zrozumiała, jak myśleć o tej historii w kategoriach tego, jak gracz jest wolno
faktycznie działać w jego obrębie.
Tworzenie wyborów
Wizualizuj Wenus. Niekończące się zielone niebo, purpurowe góry ułożone na horyzontach jak chmury,
ziewająca rozpadlina jak usta, prowadząca do dymiących wnętrzności planety. Kopalnie robotów. Nie
kopalnie obsadzone robotami - kopalnie, w których ludzie szukają technologii porzuconych przez
znacznie starszą, znacznie bardziej wymarłą rasę kosmiczną. Lub gdzie zwykle to robią, z wyjątkiem
tego, że dzisiaj po 481 900 godzinach - dni Wenus są znacznie dłuższe niż ziemskie - nieodkopane
roboty nagle, jednocześnie zamigotały do życia. Natychmiast i jako jeden, działając pod rozkazami
zakodowanymi na stałe w swoich obwodach tysiące lat temu, przejęły kontrolę nad kopalnią i wzięły
zakładników, robotników ludzkich - tych, którym nie udało się uciec. Teraz do Janet Jumpjet,
kosmicznego bohatera do wynajęcia, należy zbadanie m.in., obezwładnienie robotów i uratowanie
ludzkich zakładników. Jest uzbrojona tylko w rozum i pistolet laserowy Megablaster 3000 - strzelanie
dla niej, jest jej głównym czasownikiem. Co to znaczy, że głównym czasownikiem Janet jest
„strzelanie”? Prawdopodobnie w tej grze będzie dużo ognia. Wenus to gwałtowne miejsce. To jest
przyszłość dla ciebie. Megablaster Janet strzela pojedynczym pociskiem laserowym naraz - wystarczy,
by stopić jeden z tych groźnych robotów. POW! Jednak odpalenie Megablastera generuje ogromną
ilość ciepła - schłodzenie między strzałami zajmuje pół sekundy. Jest to reguła, którą
zaprojektowaliśmy. Prawdopodobnie spędziliśmy dużo czasu, grając dokładnie z tym, jak długi jest czas
między strzałami, poprawiając liczbę, grając w grę i próbując zdecydować, który z nich jest najbardziej
interesujący. Prawdopodobnie poprawimy to jeszcze bardziej, zanim uznamy, że gra jest skończona.
Czas między strzałami jest częścią czasownika „strzelać”. Zasada: naciśnięcie przycisku wystrzeliwuje
Megablaster przed Janet z szybkością jednego promienia lasera co pół sekundy. Dlaczego to jest

ważne? Ponieważ możemy użyć reguł, aby skonfigurować opcje dla graczy. Można wybrać, czy
wystrzelić Megablaster Janet, kiedy, czy gdzie. Jeśli między strzałami jest pół sekundy - może to nie
brzmi jak bardzo długi czas, ale minęły wieki, kiedy oszalały robot szarpnął się w twoją stronę - jakie
wybory to powoduje? Janet jest przygwożdżona w ciemnym korytarzu, który wygląda bardzo
podobnie jak poniżej - dwa roboty podchodzą do niej z dwóch różnych kierunków. Do którego ona
strzela najpierw?

W rzeczywistości Space Invaders, gra z 1975 r. polegająca na używaniu ruchomej wieży do niszczenia
atakujących kosmitów, oferuje graczowi podobne możliwości. W tej grze gracz może mieć tylko jedną
kulę na ekranie naraz - musi poczekać na strzał, aby trafić wroga lub opuścić tył ekranu, zanim będzie
mogła wystrzelić kolejną. Jak to wpływa na wybory gracza? Po pierwsze, chybienie oznacza, że gracz
musi chwilę poczekać, zanim będzie mógł ponownie oddać strzał, ale trafienie pozwala mu strzelać
ponownie szybciej. Dlatego zachęca do dokładniejszego wybierania swoich ujęć. Strzelanie do
najeźdźców, którzy są bliżej - którzy są bardziej bezpośrednim zagrożeniem - daje graczowi większą
szybkostrzelność niż ci, którzy są daleko. Tutaj jest trochę równowagi: gracz ma więcej amunicji do
użycia przeciwko wrogom, którzy są bardziej niebezpieczni. Chybienie w starciu z bliskim wrogiem
oznacza dłuższą przerwę, zanim gracz będzie mógł ponownie strzelać - ale łatwiej jest wycelować
bliższych wrogów.
Relacje czasownikowe
W rzeczywistości istnieje kilka różnych czasowników, które oddziałują w Space Invaders. W jaki sposób
gracz wchodzi w interakcję z grą inną niż strzelanie? Porusza się w lewo i prawo. Istnieje związek między
tymi czasownikami: gdy naciśnie przycisk strzału, strzał zostanie oddany z jego aktualnej pozycji.
Ułożenie strzałów najeźdźcą oznacza przejście do zasięgu ognia wroga. Unikanie ognia wroga oznacza
poruszanie się za przeszkodą, w której gracz nie może oddać ognia. Istnieje ciągły dialog między
ruchami lewej i prawej strony i strzelaniem, a dzięki temu czasowniki lewy / prawy są bardziej
rozwinięte. Używasz ich, aby wycelować swoje strzały i uniknąć trafienia. Nawiązując relacje między
czasownikami, dajemy sobie więcej możliwości projektowania wyborów. Związek między tymi
czasownikami jest również czymś, co możemy rozwinąć w trakcie gry, tak samo jak w przypadku
dowolnych dwóch postaci w opowieści. W sercu Super Mario Bros. jest silny związek między zdolnością
Mario do poruszania się w poziomie - chodzenia w lewo lub w prawo - a jego zdolnością do poruszania
się w pionie - do skakania. Ale zauważ ,że ten związek z czasem staje się silniejszy. Na początku gry
gracz nie powinien koordynować tych czasowników w bardzo skomplikowany sposób. Pierwszy skok
wymagany przez grę jest nad wrogiem, który porusza się z własnej woli. Mario jest bezpieczny, jeśli
wyląduje na wrogu - musi tylko unikać dotknięcia go z boku. Ten skok nie wymaga nawet ruchu
poziomego: Mario może skoczyć prosto w górę, podczas gdy potwór idzie pod nim. Następny skok
wymagany przez grę jest na nieruchomą, solidną przeszkodę z ziemi obok niej. Wymaga to minimum
ruchu poziomego. Dopiero znacznie później w grze oczekuje się, że gracz wykona naprawdę
skomplikowane skoki, ze starannym zarządzaniem i koordynacją ruchu poziomego i pionowego. W tym
momencie gracz rozumie, jak używać ruchu poziomego i pionowego jako pary czasowników, które
współpracują ze sobą w harmonii.

Jako twórcy chcemy uniknąć czasowników osieroconych. Osierocony czasownik nie ma związku z
innymi czasownikami, więc inne czasowniki go nie wzmacniają, nie rosną, a gracz zapomniał o nim,
zanim osiągnęła jedyną wymagającą go sytuację. Wyobraź sobie grę, w której gracz kończy każdy
poziom, używając czasownika „otwórz” na drzwiach, które wychodzą na następny poziom. Jeśli na
każdym poziomie są tylko jedne drzwi, ten czasownik jest sierotą: nigdy nie przyzwyczaja się do niczego
innego i nie ma możliwości rozwoju w stosunku do innych czasowników i różnych sytuacji. Jak uniknąć
czasowników osieroconych? Zaprojektuj grę, aby czasowniki, które podałeś graczowi, wystarczały do
wykonania wszystkiego, o co ją poprosisz. Zwiększ ich użyteczność, dając im więcej interakcji. Jeśli grasz
w wiele gier wideo, możesz być zaskoczony, jak wiele sposobów można otworzyć drzwi.
Wróciliśmy na Wenus. Janet Jumpjet mruży oczy przy drzwiach, starożytnej metalowej grodzi, w
ciemności podziemnej kopalni, palącej Megablaster. Jak nasz bohater przejdzie na drugą stronę tych
drzwi? Czy zamierza zapukać grzecznie i czekać, aż ktoś ją wpuści? Czy zamierza odłożyć Megablaster i
przekręcić klamkę? Czy może wyceluje Megablaster w drzwi i pociągnie za spust?
Daj ważnym czasownikom w grze jak najwięcej do zrobienia, abyś nie był zmuszony do wypełnienia
pustki mnóstwem czasowników wtórnych, które nigdy się nie rozwijają.
Solidne czasowniki
Chcemy, aby nasze czasowniki były jak najbardziej rozwinięte. Chcemy, aby były dobrze zaokrąglonymi
postaciami. Nie oznacza to tylko, że wchodzą w interakcję z tyloma innymi regułami gry, jak to możliwe,
ale także, że każda interakcja, jakiej oczekuje od gracza reakcja. Czasowniki to zasady, których gracz
używa, aby poznać pozostałe zasady gry. Jeśli użyje czasownika w jakiś sposób i nie otrzyma żadnej
informacji zwrotnej, nie dowie się niczego o czasowniku ani o zasadach gry. Chcemy solidnych
czasowników, które komunikują się z odtwarzaczem, nawet jeśli mówią tylko: „Nie, nie możesz tego
zrobić”. To pozornie negatywne stwierdzenie może być równie ważne, jak pokazanie graczowi, co
potrafi. Oto przykład z mojej własnej pracy. W 2009 roku stworzyłem grę o nazwie Tombed o
archeologu o imieniu Danger Jane. Badając głęboką kryptę, jest ścigana w dół, przez warstwy delikatnej
ziemi, przez zstępującą ścianę kolców - kwintesencję pułapki grobowej. Jest uzbrojona w łopatę, za
pomocą której może kopać miękkie gliniane bloki, które znajduje pod stopami.
„Kopanie” jest czasownikiem krytycznym, ustalonym już jako ekran tytułowy, który pokazuje Jane na
wykopaliskach z łopatą w dłoni i instrukcją „Naciśnij Shift, aby rozpocząć”. Kiedy gracz to robi, Jane
kopie podłogę - każdy dotykający podobny blok w kolorze (są trzy kolory) jest uważany za ten sam
kawałek gliny do celów kopania - i spada z ekranu tytułowego do gry. Tak więc gracz wie teraz, co jest
ważnym czasownikiem Jane („kopać”), jaki klawisz nacisnąć, aby uruchomić ten czasownik (Shift), oraz
efekt kopania bloków z miękkiej gliny, z których wiele napotka w grze. Inne czasowniki Jane „chodzą”
w lewo lub w prawo na stabilnym podłożu. Kiedy nie ma ziemi pod stopami, spada, dopóki nie wyląduje
na jakimś. Oprócz wykopania glinianych bloków istnieją jednak solidne, metalowe bloki, których Jane
nie może przekopać. Służą one do ograniczenia ruchu Jane: do wyboru opcji dla gracza. Może musi
biegać wokół metalowej przeszkody zamiast przekopać się przez nią, pozwalając, by sufit z kolcami

zbliżył się do niej. Może musi poczekać, aż sufit z kolcami spadnie wystarczająco daleko, by zniszczyć
dla niej metalowe bloki. To kolejna zasada: kolce niszczą wszystkie dotykane przez nie bloki - nawet te
metalowe. Więc tutaj metalowe bloki działają jako mechanizm stymulacji, rozwiązanie, dzięki któremu
Jane wyprzedza kolce tak bardzo, że znajduje się poza ekranem, gdzie gracz nie widzi i nie podejmuje
za nią decyzji. Ale skąd gracz to wie? W jaki sposób dowiaduje się, że łopata Jane - której nauczono ją,
może niszczyć przeszkody - nie może przebić się przez metal? Powiem ci jak. Trafia pierwszą metalową
przeszkodą za pomocą łopaty, a gra zapewnia jej informacje zwrotne, aby pokazać, co się stanie. Oto,
co się stanie, gdy łopata Jane uderzy w niezniszczalny metalowy blok: odbija się metalowym dźwiękiem
. Nawet gdy gracz nie jest w stanie użyć czasownika, aby przebić się przez przeszkodę, nadal można
zaobserwować efekt, który daje graczowi informacje o związku między czasownikiem a przeszkodą.
Zasada „Jane nie może tego przekopać” jest nauczana lub wzmacniana, gdy gracz używa swojego
czasownika.

W rzeczywistości sposób, w jaki gra wprowadza tę zasadę: gracz zaczyna od przekopania trzech różnych
warstw glinianych bloków - po jednym w każdym kolorze w grze. Rysunek pokazuje pierwszą scenę gry.
Każdy kolor po uderzeniu kruszy każdy dotykający się blok tego samego koloru, ale nie inny. Są to
najbardziej podstawowe zasady gry i rzeczy, których uczy ona w pierwszej kolejności.

Kiedy Jane przekopała wszystkie trzy kolory, znajduje się na dnie studni z podniesionymi bokami.
Potrafi uderzyć metal łopatą, ale odbije się od niej odrobiną. Za kilka chwil schodząca ściana kolców
osiągnie szczyt uniesionych boków studni, roztrzaskując cały kawałek metalu i uwalniając Jane, która
spada na ziemię poniżej. Teraz gracz najprawdopodobniej przestrzega zasady „Jane nie może
przekopać metalu” i zasady „sufit z kolcami może zniszczyc metal”. Każda interakcja, której gracz
mógłby się spodziewać, że ma jakiś efekt, powinna mieć taką, nawet jeśli jest negatywna - to właśnie
rozumiem przez solidny czasownik. Jeśli gracz zatopił łopatę w metalu i nic się nie wydarzyło, obiekty
wydawały się nie dotykać lub po prostu przeszły przez siebie nawzajem, gracz nadal może stwierdzić,

że nie może przekopać się przez te bloki, ale my sprzedaliśmy reguły tak mocno lub skutecznie. Być
może graczowi zajmuje trochę więcej czasu, aby to rozgryźć, a gdy to zrobi, sufit z kolcami opada i
miażdży go Teraz musi wrócić i powtórzyć całość. Zmarnowała czas i może nawet się nie nauczyła. To
zły projekt. Jako twórcy chcemy uczyć i wzmacniać zasady, gdziekolwiek i kiedykolwiek mamy taką
możliwość.
Wyjaśnienie z kontekstem
Po powrocie na Wenus Janet jest gotowa na przygodę z Megablasterem w dłoni. Chociaż jest fikcyjną
postacią w opowieści, świat, w którym żyje, jest symulacją. Na komputerze, na którym uruchomiona
jest symulacja, Jane istnieje w postaci szeregu liczb: jej poziomej i pionowej pozycji na ekranie, w
którym kierunku patrzy oraz prędkości, z jaką się porusza. Pociski laserowe, które wystrzeliwuje z
pistoletu, to tylko sygnały: mają prędkość i kierunek. Gdy komputer wykryje, że jeden z tych sygnałów
nakłada się na odpowiedniego odbiorcę - robota, inną pozycję x i y z kierunkiem i prędkością symulacja rozwiązuje kolizję poprzez usunięcie obu obiektów. W abstrakcji zasad, matematyce gry, to
wszystko, co widzimy. Wyjaśniamy te zasady graczowi, dając mu kontekst, który zna i pomaga jej je
zrozumieć. Kontekst gry składa się z wielu elementów: obrazów reprezentujących Janet i jej
Megablaster, słów, które wydają się opisywać te rzeczy, sposobu animacji obrazów, efektów
dźwiękowych towarzyszących grze, a nawet czasu, który przynosi je wszystkie razem. Jesteśmy
przyzwyczajeni do myślenia o tych elementach jako części narracji gry - historii Janet Jumpjet ratującej
zakładników w kopalniach Wenus - i one powstają z tej historii i pomagają ją opowiedzieć. Ale w grze
elementy kontekstowe robią coś więcej: ilustrują i pomagają zrozumieć, co dzieje się w innej historii,
w której naszymi zasadami są główni bohaterowie.
Janet ma pistolet, więc może strzelać pociskami laserowymi. To jest robot; laserowe pociski rozbijają
go na kawałki. Są to metafory, które pomagają graczowi zrozumieć zasady, a my przekazujemy je jej za
pomocą obrazów, dźwięku, animacji i opinii. Jeśli powiemy graczowi, że Megablaster musi ostygnąć po
wyładowaniu mega-gorącego lasera, sprzedajemy jej uzasadnienie na czas ładowania wynoszący pół
sekundy. Jeśli gracz widzi, jak jego Megablaster rozgrzewa się na biało przez pół sekundy, zanim
przejdzie do normy, stworzyliśmy wizualną metaforę, aby wzmocnić regułę. Im bardziej spójny jest
kontekst gry - im więcej rzeczy zachowuje się zgodnie z przypisanymi im metaforami - tym łatwiej gracz
może budować oczekiwania, przewidywać i rozumieć zasady gry. W ciemnościach pod Wenus Janet
przechodzi przez zniszczone resztki robotów, nie odrywając oczu od ludzkich zakładników. My, twórcy
gry, zdecydowaliśmy, że aby uniknąć wprowadzenia nowego, słabo rozwiniętego czasownika, chcemy,
aby gracz uratował zakładników, używając jej czasownika „strzelającego” - jako rozszerzenia
czasownika, który już zna. Czy kiedy Janet ma zakładnika w zasięgu oczu, wpatrującego się w lufę jej
Megablastera , przy zabitym człowieku w niewoli, czy będzie w stanie pociągnąć za spust? Czy gracz
może zastrzelić osobę, której powierzono zadanie uratowania, skoro już zauważyła, jak rujnują go
roboty strzelające? Najprawdopodobniej się waha, zmiesza. Może kiedy raz to zrobi i zrozumie, że
zastrzelenie zakładnika teleportuje go w bezpieczne miejsce zamiast rozpryskiwać go na ścianach
jaskini, będzie w stanie zastrzelić zakładników. Ale ta początkowa wątpliwość stanowi poważną
przeszkodę w procesie uczenia się gry przez gracza. Po raz pierwszy zetknęliśmy się z tą regułą i jako
twórcy chcemy, aby uchwycić regułę przy jak najmniejszym popychaniu. Jeśli potrzebujemy
dowodzącego samouczka Sargent, aby przekazać radę Janet i poinstruować ją, że zastrzelenie
zakładników oznacza ich do teleportacji, nie przekazaliśmy reguły. Oprzyj się samouczkowi Sargent.
Zastrzelenie zakładnika śmiercionośną bronią, aby go uratować, wprowadza dysonans między
oczekiwaniami gracza a zasadami gry, która prześladuje resztę jego doświadczenia i sprawia, że wątpi
w zrozumienie gry. Co jeśli zamiast zastrzelić zakładnika, aby go uratować, zakładnik znajduje się w
klatce - klatce robota, wykonanej z oczywiście podobnego do metalu, z którego wykonano

wybuchające roboty Janet. Kiedy gracz strzela teraz do zakładnika, wysadza klatkę i uwalnia
zakładnika. Uwolniony od pola tłumienia teleportacji klatki robota, zakładnik może teraz przenieść się
w bezpieczne miejsce. Dziękuję, Janet! Moja bohaterko! Jest to o wiele łatwiejsze do kupienia niż
zastrzelenie zakładnika śmiercionośną bronią. Jeśli gracz zobaczy coś, co może wizualnie
zidentyfikować jako zakładnik uwięziony w klatce, może połączyć dwa i dwa razem - pozostałe „dwa”
to wiedza, że jej Megablaster niszczy rzeczy wykonane przez robota - i dochodzi do wniosku, że może
powinna strzelić w klatkę . Kiedy to zrobi, gra zareaguje komunikowaniem, że uwolniła zakładnika.
Dobra robota! Im łatwiej zrozumiemy zasady naszej gry, tym łatwiej i skuteczniej gracz może
internalizować te zasady i zacząć je przewidywać.
Obiekty
Nie mówię o „przedmiotach” w prostym znaczeniu - rzeczownikach, detrytusie, przedmiotach
nieożywionych. Mam na myśli przedmioty dla naszych czasowników: obiekty, które uzupełniają zdania.
„Jane przekopuje się przez blok zielonej gliny.” „Jane próbuje przekopać metalowy blok, ale zostaje
odparta.” Wyciągniemy z naszej palety przedmioty, aby ustalić opcje dla naszego gracza i opowiedzieć
historię. Właściwy wybór obiektów ma długą drogę. Ścieżka w dół, którą Jane nawiguje w Tombed,
składa się z tych czterech obiektów: glinianych bloków w trzech różnych kolorach, które łączą się z
blokami tego samego koloru, oraz metalowych bloków. Podobnie jak w przypadku czasowników,
uzyskujemy dużą użyteczność przy wyborze odpowiednich i powinniśmy unikać wprowadzania takich,
które będą słabo rozwinięte, ponieważ ich zastosowania zbytnio pokrywają się z użytkowaniem innych
obiektów. Jeden kolor glinianych bloków byłby za mały. Mógłbym użyć ich jako tempa, ale nie ustawiać
interesujących wyborów, gdzie kopać. Dwa pozwolą mi ustawić opcje, ale nie te, do których prowadzą
linki bardzo dobrze nawzajem. Ponieważ są tylko dwa kolory, dwie rozbieżne ścieżki nie mogą się
dotykać. Cztery kolory - przynajmniej w ograniczonej przestrzeni, , ze względu na to, że jest szybka nie dają bardzo wielu opcji, których nie mogę osiągnąć dzięki trzem kolorom, które już mam.

Czy zdarzyło Ci się kiedyś ćwiczyć, gdy próbujesz pokolorować mapę wielu różnych regionów bez
dotykania obszarów o tym samym kolorze, używając jak najmniej kolorów? Okazuje się, że cztery to
maksymalna liczba, jakiej potrzebowalibyśmy. (Jest to znane jako „twierdzenie czterokolorowe”). Ale
jeśli spojrzysz na jakąkolwiek ukończoną mapę - na przykład mapę Stanów Zjednoczonych, używającą
czterech kolorów - zauważysz, że czwarty kolor pojawia się rzadko, tylko w bardzo złożonych sytuacjach
kombinatorycznych. Czwarty kolor w tej grze byłby niewykorzystany. W większości sprawiałoby to, że
wizualny wzór gry byłby bardziej złożony i potencjalnie zagmatwany, zmuszając gracza do szerszego
rozumienia zasad gry. Tombed został stworzony do dwudniowego konkursu na projekt gry - Ludum
Dare 14 - więc opublikowałem jego źródło wraz z ukończoną grą. (Zostało wykonane w Game Maker

8.) Korzystając z tego źródła, Leon Arnott stworzył spin-off / sequel o nazwie Tombed II: Twombed Off.
W swojej kontynuacji dodaje tylko jeden nowy przedmiot do wykopania do czterech, które już tam są:
czerwona „bomba”, która po trafieniu łopatą Jane niszczy każdy dotykający jej element, niezależnie od
jego koloru, nawet jeśli jest to metalowy niewymienny blok. To dobry dodatek, ponieważ dodaje wiele
do gry. Daje graczowi możliwość niszczenia metalowych bloków, ale tylko wtedy, gdy ma taką
możliwość. I ma związek z innymi blokami: ponieważ niszczy wszystko, co jest z nim związane, czasami
gracz chce przekopać się przez inne bloki, aby zerwać połączenia z blokiem bombowym. Zostało to
wzmocnione przez kolejną nową zasadę dodaną przez Leona: teraz dolna część ekranu jest również
wyłożona kolcami, więc gracz chce ostrożnie krążyć po swoim zejściu. Bloki bomb mogą potencjalnie
zniszczyć wiele terenu na raz, co czasami oznacza, że Jane wpada w kolce, zanim ziemia zdąży ją złapać

Blok bombowy daje możliwość wielu nowych wyborów - wyborów, które nie są możliwe w przypadku
istniejących bloków, ponieważ działają one tylko z blokami o podobnym kolorze, a nie z różnymi
kolorami. Ale nadal pasuje do istniejących obiektów, ponieważ chodzi o kopanie i dbanie o to, które
bloki sąsiadują z blokiem kopania Jane. Łatwo jest dodawać obiekty gry, które mają wątłe związki z
istniejącymi obiektami, ponieważ są szybkimi poprawkami, niechlujnymi łatkami. Na przykład, jeśli
chciałem, żeby Jane tu pobiegła, zanim musiałbym szybko tam wrócić, najgłupszym i najprostszym
sposobem, by to zrobić, byłoby ustawienie przełącznika, który, gdy Jane go uderzy, otworzy tam drzwi.
(Patrz lewa strona rysunku, z przełącznikiem i drzwiami w kolorze czerwonym.) Ale to nie ma nic
wspólnego z kopaniem - z jakąkolwiek zasadą, której nauczaliśmy gracza. I faktem jest, że możemy to
samo osiągnąć za pomocą obiektów, które już mamy i zaprojektować, zamiast wprowadzać nową,
słabo rozwiniętą zasadę. Lepszy sposób na utworzenie „przełącznika i drzwi” przy użyciu tych samych
obiektów i czasowników, na których już opiera się Tombed, pokazano po prawej stronie rysunku

.(Pamiętaj, że Jane ma szerokość dwóch bloków, dzięki czemu może przekraczać luki, które mają
szerokość tylko jednego bloku).

Warstwa fizyczna
Gry cyfrowe, nawet jeśli oglądamy ich reguły odtwarzane na ekranie telewizora, mają warstwę
fizyczną. Jane może kopać bloki gliny, ale gracz robi to, naciskając klawisz Shift. Czasowniki, których
używa gracz, aby wchodzić w interakcje z innymi zasadami gry - aby Jane robiła różne rzeczy - są
powiązane z czynnościami fizycznymi podejmowanymi przez gracza, chociaż są one małe. Naszym
celem jako twórców jest przekazywanie zasad gry tak jasno i zwięźle, jak to możliwe, tak? Dlatego
ważne jest, aby powiązanie między czasownikiem, na którym działa gracz, a fizyczną akcją, którą gracz
podejmuje, aby zrobić to jak najbliżej. Nie mam na myśli, że kopanie w Tombed powinno być
wyczerpujące dla gracza, ponieważ jest to gra polegająca na szybkim myśleniu, a nie na wytrzymałości.
Wyczerpujące kontrole mogą pasować do innej gry. Weź oryginalną arkadową wersję gry Track & Field
(1983). Uruchamianie w tej grze polega na naprzemiennym zacieraniu dwóch różnych przycisków.
Pomaga to scharakteryzować akcję biegania, ponieważ można sobie wyobrazić, że dwie stopy kroczą
kolejno: prawa noga, lewa noga, prawa, lewa. Jest to również uciążliwe fizycznie, co zwiększa
połączenie gracza z atletą na ekranie i podejmowane przez niego działania. W grze, w której bieganie
jest mniej ważne, abstrakcja mechaniki biegu jest bezpieczna. Możesz chodzić z jednej strony pokoju
na drugą bez konieczności skupiania się na ruchu nóg. Ale w przypadku gry na dystans konkurencyjny
połączenie to jest ważne.
Oczywiście, jeśli grałeś w wiele gier wideo, wiesz, że nie musimy sprawiać, aby wydajność fizyczna
czasownika przypominała czasownik. Nie trzeba wiele naciskać przycisku przypominającego skakanie,
a to część interesującej jakości gier wideo - możemy zbadać odległość między fizycznym działaniem
interfejsu a tym, co reprezentuje on w grze. Czasami możemy zamknąć odległość. Istnieją platformy,
które wykrywają szerszy zakres ludzkich ruchów i pozwalają nam zmusić gracza do wykonania ruchu
zgarniania, aby kopał podłogę. Ale nawet jeśli zbadamy większy dystans między interakcją fizyczną a
reprezentacją gry - jeśli ograniczyliśmy wprowadzanie do jednego przycisku - istnieje szereg działań
fizycznych, które możemy połączyć z naszym czasownikiem gry. Gracz zmusza Jane do kopania w
Tombed, dotykając klawisza. Jak Jane kopie? Jedno szybkie stuknięcie, szturchnięcie ziemi łopatą.
Szybka akcja, która odzwierciedla naciśnięcie klawisza odtwarzacza. Co jeśli gracz stuknie w przycisk, a
Jane powoli wbije łopatę w ziemię, przyciśnie ją stopą, a następnie przerzuci brud przez ramię? Pojawi
się dysonans, który sprawi, że gracz poczuje się mniej związany z czasownikiem, który wykonuje. Nie
oznacza to, że nigdy nie stworzyłbyś gry, w której kopanie było powolne i czasochłonne: kopanie jest
powolnym zadaniem. Ale jeśli zaprojektowałeś czasownik „kopać”, który tak działał, chciałbyś również
zaprojektować fizyczną warstwę czasownika, która lepiej by go opisała. Może gracz musi przytrzymać

przycisk, podczas gdy Jane wciska łopatę w ziemię. Może rzuca brud przez ramię, gdy gracz zwolni
przycisk.

W rzeczywistości to ostatnie jest szczególnie atrakcyjne, ponieważ jest gęsta: zmapowaliśmy dwie
części czasownika na jednym przycisku. Zmapowaliśmy różne etapy sekwencji - zablokuj łopatę, a
następnie podnieś ją przez ramię - do dwóch różnych czynności fizycznych, które można wykonać za
pomocą tego samego przycisku: przytrzymanie i zwolnienie. Kompresując jak najwięcej czasowników
do możliwie najmniejszej warstwy fizycznej - w tym przypadku możliwie jak najmniejszej liczby
przycisków - potencjalnie unikamy zamieszania i nieporozumień wśród graczy. Kiedy gram w grę, w
której używane są trzy lub cztery różne sąsiednie klawisze klawiatury, moje palce mają trudności z
zapamiętaniem, który z nich powoduje, co skutkuje wieloma błędami - co zwykle oznacza wydawanie
kluczowych zasobów przez przypadek lub niewłaściwe wykonanie ważnego wyboru. Oznacza gracza,
który czuje się oszukany. Jedynym wyjątkiem od tego wielopłaszczyznowego problemu są klawisze
strzałek na klawiaturze, które podobnie jak wielokierunkowe radiatory kontrolerów gier zostały
zaprojektowane i ułożone z myślą o fizycznej metaforze! Nic dziwnego, że wiele gier używa klawiszy
strzałek jako elementów sterujących - jest to przydatny skrót. Niektóre „gry walki”, takie jak seria Street
Fighter, mapują wiele nakładających się czasowników na wiele przycisków - tradycyjnie sześć
przycisków i ośmiokierunkowy joystick. Ważną częścią gry jest nauka fizycznego wykonywania
czasowników i umiejętność ich skutecznego wykonywania w odpowiednim czasie. Dyscyplina
potrzebna do nauki i wykonywania czasowników ma tu być równoległa do dyscypliny wymaganej do
nauki i wykonywania sztuk walki. W miarę możliwości wzmacniaj warstwę fizyczną czasownika. Jeśli
gra ma ekran tytułowy i menu, spróbuj połączyć ważne czasowniki i wprowadzić do niego dane. Jak już
wspomniałem, w Tombed gracz zaczyna od przekopania Jane przez podłogę ekranu tytułowego za
pomocą tego samego przycisku, którego będzie używać do kopania w pozostałej części gry.
Przynajmniej pozwól graczowi poruszać się po menu z tymi samymi danymi wejściowymi, których
używa przez resztę gry. Istnieje wiele gier Flash, w których czasowniki gracza są powiązane z klawiszami
klawiatury - powiedzmy, klawiszami strzałek i spacją - ale menu proszą gracza o wskazanie i kliknięcie
myszką. Wyobraź sobie, że po każdym poziomie gry gracz musi oderwać ręce od ważnych klawiszy,
wziąć mysz, wskazać i kliknąć przycisk Następny poziom, a następnie przesunąć palce do klawiszy
strzałek i spacji. Jest to żmudne, a ponadto osłabia koncentrację gracza na czasowniku gry i
odpowiadające im klucze. W grach, w których z powodzeniem używa się zarówno klawiatury, jak i
myszy, zwykle zakłada się, że gracz ma tylko jedną rękę na ograniczonym zestawie klawiszy klawiatury,
a drugą rękę na myszy, aby uniknąć tego rodzaju manipulacji i zmiany pozycji rąk. Niedawno odkryłem
grę na iPada o nazwie Mini Mix Mayhem, której założeniem jest, że gracz lub gracze muszą zarządzać
maksymalnie czterema grami o różnych zasadach i celach, które jednocześnie korzystają z tego samego
ekranu. Istnieje około 20 gier, które mogą pojawić się w czterech, które musisz żonglować
jednocześnie, każda kontrolowana w inny sposób, odpowiadający wizualnej metaforze gry. Odkręcenie
nakrętki od śruby polega na fizycznym strzepnięciu nakrętki w lewo; myślisz o tym, żeby faktycznie użyć
palca, aby obrócić nakrętkę. Rozwiązanie zagadki „co jest pod kubkiem” wymaga jedynie stuknięcia w

odpowiedni kubek; myślisz o wskazaniu przy kubka naciągacza, który następnie ujawnia, co jest pod
nim. Zbieranie kropel deszczu w kubku polega na przytrzymaniu palca na kubku i przeciągnięciu go w
lewo i prawo; myślisz o trzymaniu kubka i przenoszeniu go. Wielu z nas nigdy nie zaprojektuje ekranu
dotykowego, ale bez względu na to, jakie fizyczne działania dajemy graczowi na wykonanie
czasowników w naszych grach, możemy zaprojektować działania, które przypominają właściwości
naszych czasowników - które komunikują i wzmacniają zasady naszej gry.
Stopnie kontroli
Różne rodzaje danych wejściowych pozwalają na różne tempo danych wejściowych. Na przykład
wprowadzanie za pomocą myszy jest wysoce dopracowane. Pozwala na powolne, delikatne ruchy lub
szybkie, zamiatające ruchy wzdłuż dwóch osi jednocześnie. (Gracz może przesunąć mysz w górę i w
lewo, na przykład, z niezależnymi od siebie wartościami.) Często gry używają ruchów myszy dla
czasowników, takich jak rozglądanie się: twoje oczy przesuwają się powoli wzdłuż rozległego
tajemniczego miasta w odległość. Jakie kryje w sobie tajemnice? Nagle w kącie widzenia widzisz ptaka
wykonanego z czaszek i szybko po nim machasz oczami.
Mysz oferuje znacznie więcej stopni ruchu niż, powiedzmy, klawisz klawiatury, który jest po prostu
wciśnięty lub nie jest wciśnięty. Ale klucze binarne też mają swoje chwile. Weźmy grę taką jak Tetris
(1986). Celem Tetris jest umieszczanie kształtów, z których każdy składa się z czterech kwadratowych
bloków, tak aby wypełniały poziomą przestrzeń pola gry bez otworów. W związku z tym ruch w tej grze
- gracz porusza się po jednym kawałku na raz - ma długość jednego bloku. Ruch odbywa się na siatce.
Gdyby tak nie było, trudno byłoby zmieścić nowe elementy w otworach między elementami
istniejącymi. Klucze binarne mają tutaj sens: jedno naciśnięcie klawisza może odpowiadać jednemu
ruchowi bloku. Możesz zaprojektować sposób sterowania Tetris za pomocą myszy - być może kształt
zawsze przyciągałby się do najbliższej pozycji siatki do pozycji myszy poziomej gracza. A co z pionową
osią myszy? W tym przykładzie nie ma on nic do roboty . Tetris nie został zaprojektowany z myślą o
myszy.

Gra zaprojektowana dla myszy zamiast wszczepionej w nią może wyglądać zupełnie inaczej niż gra
oparta na siatce, taka jak Tetris. Jako przykład weźmy grę Bubble Ghost Christophe Andreani z 1987
roku Atari ST. Andreani sprawił, że protagonista tej gry stał się niematerialny, może podróżować

wszędzie, gdzie może kursor myszy, bez obaw o zderzenie ze ścianami lub przeszkodami. Jednak duch
próbuje manewrować kruchą bańkę (dmuchając na nią) przez rezydencję pełną rzeczy, które, choć
nieszkodliwe dla ducha, pęknie bańka w kontakcie. Możesz więc zobaczyć, że ta gra została
zaprojektowana z myślą o myszy. (I co ciekawe, Bubble Ghost sam został zaszczepiony z powrotem na
czterokierunkowym padzie kierunkowym w wersji 1990 dla Game Boya. Nic dziwnego, że coś traci:
umożliwienie graczowi poruszania się ze stałą prędkością oznacza, że ustawienie i celowanie jest
jednocześnie łatwiejsze i mniej dopracowane.) Jako twórca, zawsze powinieneś wziąć pod uwagę
właściwości każdej metody wprowadzania danych, dla której projektujesz, nawet jeśli z jakiegokolwiek
powodu wybór nie należy do ciebie. Grałem w milion gier Super Mario Bros. - w stylu na ekranie
dotykowym iPada, które starają się odtworzyć takie same elementy sterujące, jak gra, którą imitują:
lewe i prawe „przyciski” ruchu po lewej stronie oraz dwa „działania” przyciski po prawej stronie. Nie
ma rozróżnienia teksturowego między dwoma „przyciskami akcji”, tak jakby to były dwa klawisze, więc
trudno jest nacisnąć „lewy przycisk akcji” lub „prawy przycisk akcji” z dowolnym stopniem spójności. A
każdy ruch, który przesuwa palce gracza zbyt daleko poza rogi, zasłania ekran - informacje, na których
gracz polega. Najbardziej skuteczne gry tego typu ograniczają czasownik gracza, dopóki nie są
potrzebne tylko dwa wejścia binarne: lewy kciuk gracza znajduje się na ekranie lub nie, i prawy kciuk
gracza jest na ekranie lub nie jest t. W 1-Bit Ninja (2012) protagonista porusza się do przodu, gdy
dotknięta zostanie lewa strona ekranu, i skacze, gdy dotknięta zostanie prawa strona ekranu. Gracz nie
używa ekranu dotykowego do wybierania kierunku ruchu bohatera w poziomie: raczej w grze znajdują
się przedmioty, które odwracają bohatera, jeśli go dotknie. Projektowanie środków wprowadzania do
gry, a nie przeciw niemu.

Pamiętaj o właściwościach formy wejściowej przed zaprojektowaniem fizycznej warstwy dla twojego
czasownika. Klawisze strzałek komputera i „pad kierunkowy” kontrolera Nintendo mogą wydawać się
takie same, ale jest zasadnicza różnica. Klawisze to cztery niezależne stany binarne, podczas gdy „dpad” jest pojedynczym kawałkiem plastiku - można go wciskać w lewo lub w prawo oraz w górę lub w
dół (dwie osie ruchu), ale gracz nie może naciskać w lewo iw prawo w tym samym czasie. Wymuszone
wykluczenie w padzie kierunkowym ma sens w grach o nawigacji przestrzennej w dwóch wymiarach w końcu co w tym ruchu oznacza jednocześnie lewa i prawa? One się znoszą. Ale inne konteksty mają
dla nich zastosowanie. Dance Dance Revolution (DDR, 1998), gra Simon Says, w której gracze grają
nogami na gigantycznych padzie kierunkowym, od czasu do czasu daje graczom jednocześnie polecenia
w lewo iw prawo lub w górę i w dół. Wymaga to od gracza skoku do pozycji, w której lewa i prawa
stopa są naprzeciw siebie. Ważne jest tutaj, aby gigantyczny pad DDR DDR składał się z podwójnych
przycisków, a nie z jednego kawałka formowanego plastiku (zaprojektowanego dla jednego kciuka, a
nie dwóch stóp). Może się to wydawać oczywiste - wydaje się niepraktyczne, aby ktoś zbudował
fizyczne urządzenie wejściowe o takim rozmiarze z jednego kawałka tworzywa sztucznego - ale ukryta
pułapka polega na tym, że przyzwyczajony do właściwości jednego rodzaju danych wejściowych nie
rozpoznajesz projektowania mniej oczywistych właściwości innego trybu wprowadzania danych takich jak programiści, którzy próbowali odtworzyć pady Nintendo na ekranach dotykowych.

Rozwój postaci
W Robot Mines of Venus Janet Jumpjet śledzi katakumby, a Megablaster 3000 trzymany przed nią,
szkolony w niewidzialnych hordach obłąkanych robotów bez wątpienia czai się gdzieś w ciemności
przed sobą. Potem to widzi - błysk metalu przed sobą, bezbłędny blask robota! Zatrzymuje się martwa,
ściskając palec na spuście. Ale metalowa forma się nie rusza. Robi niepewny krok naprzód i widzi, że to
nie jest robot - to kolejna klatka robota! Czy znalazła innego więźnia? Spoglądając przez ekran w klatce,
Janet widzi twarz nie ludzkiego więźnia, ale robota w magazynie! To jest klatka, którą Janet mądrze
postanowiła pozostawić nieotwartą. Nagle robot, wykorzystując chwilowe rozproszenie Janet,
wyskakuje z ciemności. Zaskoczona, strzela dziko - wysadza klatkę i uwalnia robota-mieszkańca, który
natychmiast mruga do życia i zaczyna wspinać się w stronę Janet wraz ze swoim rodakiem. Przeklinając,
Janet wysadza roboty w drobne kawałki. Zastanawia się, czy zobaczy więcej takich robotów i
przypomina sobie, że będzie musiała bardziej uważać na swoje strzały. Niedługo potem Janet pojawia
się w pokoju patrolowanym przez dwa roboty. Janet podnosi Megablaster, ale włosy na karku próbują
jej coś powiedzieć. Biorąc oddech, rozgląda się. Ściany pokoju pokryte są robotami klatkowymi,
czekającymi na zwolnienie. Lepiej lepiej celuj, dobrze.
Janet jest główną postacią narracji, która rozwija się w tej grze, ale nie zapominaj: główną postacią
samej gry jest wciąż czasownik „strzelać” - czasownik, który gracz musi zrozumieć, jak go mądrze
używać. Jeśli czasowniki są głównymi bohaterami naszych historii gier, rozwijamy je w taki sam sposób,
jak postacie w dowolnej innej formie: rzucamy im wyzwanie, nakładamy na nich nowe obowiązki lub
obciążenia, pozwalamy im pokazywać nowe strony, pozwalamy im rosnąć - lub zmusić ich do tego.

Nasze zasady i nasze przedmioty to słownictwo, którego używamy do rozwijania naszych czasowników.
Ponownie chcemy uniknąć wprowadzania tak wielu reguł lub obiektów, że niektóre z nich nie będą
mogły się w pełni rozwinąć - że nie zobaczą wystarczającego zastosowania. Chcemy także być
oszczędni, ponieważ wszystkie te nowe zasady są tym, czego gracz musi się nauczyć i zachować w
swojej głowie. Każda nowa reguła trochę uwagi gracza od każdej istniejącej reguły. Im więcej zasad,
tym więcej warunków, tym słabsze jest zrozumienie gry przez gracza. Im cieńsze jest jej zrozumienie,

tym bardziej ona zapomina o rzeczach, wprawia w zakłopotanie i nie potrafi przewidzieć, co zrobi jakiś
nowy obiekt ani jak się połączy z istniejącymi obiektami. Możemy dużo rozwinąć nasze czasowniki z
obiektów, które mamy, jeśli dobrze je wykorzystamy. Na Venus wprowadziliśmy obiekt, który działa
jak wcześniejsze „klatki robotów”, ale wypuszcza nowego robota po wystrzeleniu. Tylko z tego obiektu
możemy wyciągnąć wiele interesujących sytuacji. Jest pokój, w którym ściany są pokryte robotami
klatkowymi: gracz walczy z robotami mobilnymi, ale nieudany strzał oznacza, że więcej robotów może
potencjalnie uciec. Albo wyobraź sobie tunel, którego wyjście blokuje robot w klatce. Aby się
przedostać, gracz musi uwolnić robota, a następnie go zniszczyć. Może po drugiej stronie tunelu gonią
roboty! Obiekt „robota w klatce” jest zgodny z naszym dotychczasowym zrozumieniem zasad: roboty
ścigają Janet, a klatki uwalniają to, co jest w środku, gdy zostaje zastrzelone. Poprzednie scenariusze
rozwijają czasowniki „cel” i „strzelanie” Janet. Pokój klatek zmusza gracza do dokładniejszego
strzelania; tunel pozwala jej lepiej zrozumieć szybkostrzelność Megablaster: pół sekundy, pamiętasz?
Ona wybiera, kiedy wypuścić robota na jednym końcu tunelu; musi to zrobić, żeby nie zostać
przytłoczonym przez wrogów z obu stron. Tego rodzaju aranżacje nazywamy „projektowaniem
poziomów” i więcej o tym mówimy w części, „Sceny”. Ważne jest, aby rozwinąć umiejętność
rozpoznawania obiektów, które będą wspierać czasownik, a nie tylko dodawać bałaganu do gry. Dobrze
jest również wybrać te, które mają wiele pożyteczności - takie, które można samemu rozwinąć, zamiast
skakać na scenie z krzykiem, a następnie stać niezręcznie, nie mając nic więcej do powiedzenia.
Elegancja
Dyskutowaliśmy o podejściu do eleganckiego designu poprzez staranną hodowlę czasowników,
przedmiotów i zasad: chodzi o to, że reguły, które są zbyt szczegółowe lub wąskie, aby dodać wiele do
gry, mimo to zajmą część przestrzeni nad głową gracza, a tym samym osłabić jej koncentrację i
zrozumienie gry. Dyskutowaliśmy o wartości zwięzłości. Istnieją jednak pewne tradycje gier, które
kładą nacisk na posiadanie jak największej populacji czasowników. Tego rodzaju gry mają swoje źródło
w tekstowych grach przygodowych - grach, w których gracz angażuje się w reguły gry, wpisując
polecenia w monicie tekstowym. Te gry są z kolei inspirowane grami fabularnymi między ludzkimi
graczami, w których gracz w roli „Game Master” opowiada przygodę innym graczom i reaguje na
dokonywane przez nich wybory. Większość cyfrowych gier przygodowych nie ma ludzkiego nadzorcy komputer reaguje na dane wejściowe gracza na podstawie listy dozwolonych czasowników
zdefiniowanych wcześniej przez twórcę. W praktyce oznacza to, że rozwija się słownictwo często
dostępnych czasowników - „północ”, „południe”, „dostać”, „zbadać”. Wyzwanie dla gracza polega na
rozpoznaniu momentów, w których potrzebny jest niezwykły czasownik, i ustaleniu, który z tych
czasowników jest odpowiedni. Wiele graficznych gier przygodowych, zainspirowanych tymi
przygodami tekstowymi, wyeliminowało monit tekstowy, ale wciąż rzuca wyzwanie graczowi,
ukrywając rozwiązanie dowolnej przeszkody w lesie możliwych czasowników. Na przykład Secret of
Monkey Island z lat 90. na początku daje graczowi 12 czasowników - „otwiera”, „zamyka”, „pcha” - a
następnie daje jej coraz więcej w miarę kontynuowania gry. Bohater gromadzi przedmioty - kubek,
banana, kałamarz - które odblokowują jeszcze więcej czasowników. Możesz „pić” z kubka, „jeść”
banana, „używać” kałamarz, dodając do listy opcji dostępnych dla gracza. To tak naprawdę nie sprawia,
że łamigłówki stają się trudniejsze jako łamigłówki lub zagadki - po prostu sprawia, że znalezienie
rozwiązania jest bardziej nużące, gdy gracz przesuwa się przez wszystkie możliwe opcje i kombinacje,
próbując zrozumieć, która z nich może być poprawna.

Atrakcyjnością tego systemu jest jego potencjał wynalazczy. Na przykład w Zork, tekstowej przygodzie
z 1980 r., Znajduje się pokój opisany jako „bardzo głośny”, który zawiera platynowy pasek. Jeśli gracz
spróbuje zabrać platynowy pasek, jak każdy inny cenny przedmiot w grze - wpisując „GET BAR”, być
może - gra po prostu powtarza polecenie: „GET BAR”. Cokolwiek typ gracza jest odzwierciedlony przez
akustykę pomieszczenia. Rozwiązaniem jest wpisanie „ECHO”. To złamie czar, umożliwiając graczowi
zbieranie paska.
W graficznej grze przygodowej jakiś niemal bezużyteczny przedmiot, który gracz zbiera we wczesnej
fazie gry i który pozwala mu przejść z jego świadomości, może odgrywać ważną rolę w krytycznym
momencie późnej fazy gry - rodzaj pistoletu Czechowa. Te chwile stanowią swego rodzaju zamknięcie
narracji i czują się sprytnie - gdy gracz otrzymuje dowcip. Problem w takich przypadkach polega na tym,
że gdy gracz nie od razu zaczyna żartować, gra się psuje, ponieważ eksperymenty są powolne. W jaki
sposób gracz zdobywa informacje o zasadach każdej gry? Ona używa swoich czasowników. W grze,
która daje graczowi sto czasowników, eksperymentowanie jest powolnym i żmudnym procesem. Gracz
spędza godzinę próbując każde ze swoich czasowników na każdym obiekcie w jej zasięgu, nie ucząc się
niczego, dopóki nie znajdzie właściwej kombinacji. Czy możliwe są chwile inwencji w grach ze zwięzłym
słownictwem czasowników? Rozważ portal , który ma tę samą tradycję: rozwiązywanie łamigłówek z
jawną, eksponatywną historią. Gra bardzo wcześnie ustanawia zwięzły zestaw czasowników - gracz
może dołączyć do dowolnych dwóch punktów w przestrzeni, umieszczając niebieski portal i
pomarańczowy portal. Te drzwi są uważane za połączone bez względu na to, gdzie się znajdują. Istnieje
również dość zwięzła obsada obiektów: ściany, które akceptują portale, ściany (ciemniejszy kolor),
które nie akceptują portali, bloki, które mogą przechodzić przez portale takie jak główny bohater,
przełączniki otwierane przez ciężar gracza lub bloku, działka, które strzelają do bohaterki, gdy ją widzą,
ale mają takie same właściwości jak blok. Uświadomienie sobie, że można ustawić portal pod wieżą,
aby usunąć go z problematycznego miejsca, to chwila pomysłowości. Tak więc zdaje sobie sprawę, że
można zrobić portal nad wieżą - w tym przykładzie jest on na kawałku ciemnej, odpornej na portal
podłogi - przez który można na niego rzucić blok i przewrócić go. W tym przypadku gracz wymyśla na
podstawie swojej istniejącej wiedzy o czasownikach i przedmiotach, na które działa. Tutaj może
eksperymentować, obserwować i nawiązywać kontakty. Niemniej jednak rozwiązania mogą być
prawdziwymi momentami przełomowego rozwoju eurekas dla czasownika, jak nieoczekiwany zwrot
akcji, w którym gracz odkrył coś ekscytującego i nowego w potencjale naszej głównej bohaterki. Nie
musisz unikać momentów, w których rozwiązania pochodzą z nieoczekiwanych kierunków - ale nie
powinieneś tworzyć z nich gry. Czasowniki gracza są środkiem, dzięki któremu rozumie zasady gry podaj jej zbyt wiele czasowników, które nie wchodzą ze sobą w interakcje, a ty słabo rozumiesz zasady
gry.
Szczera rozmowa
Projektowana jest gra w której gracz kieruje szeregiem niewolników wydobywających cenne kryształy
z jaskiń dziwnych planet dla niewidzialnych obcych władców. Dopiero zaczynamy projektować poziomy
- jaskinie, które gracz odkryje. Większość czasu, jaki dotychczas spędziliśmy na grze, poświęciliśmy na

projektowanie naszych czasowników i wybieranie przedmiotów, które wzmacniają te czasowniki i
siebie nawzajem. Gracz wykopuje kryształy za pomocą bomb radowych. Zaczyna każdą jaskinię od ich
ograniczonego zapasu i zwykle można zebrać więcej z jej wnętrza. Naciśnięcie spacji powoduje, że
górnik zrzuca bombę. Po kilku chwilach pulsowania bomba wybuchnie, eksplodując w małym kółku,
który zjada sąsiednią ziemię i zabija dowolne stworzenie w promieniu wybuchu - w tym górnika. Już
teraz istnieje napięcie między podkładaniem bomb a zapewnianiem sobie wystarczającej przestrzeni,
aby ich uniknąć, która pogarsza obecność wrogich stworzeń i innych zagrożeń. Gracz może również
kopać rękami. Kiedy gracz kieruje górnika do ściany, zaczyna powoli wycinać przez nią ścieżkę. Jest to
powolne i nieefektywne, ale służy kilku celom. Po pierwsze, ponieważ ściany wysadzane przez gracza
są wykonane z drobnych ziaren, a gracz sadzi bomby, gdziekolwiek zechce, możliwe jest pozostawienie
cienkich pocisków i przeszkód między otwartymi przestrzeniami. Te naprawdę nie są warte zjedzenia
dodatkowego zapasu bomb gracza, więc gracz może „usunąć” te zanieczyszczenia, po prostu
przekopując je ręcznie. Innym celem jest taktyczna ochrona bomb. W niektórych okolicznościach z
kilkoma bombami pozostając, być może zechce wymienić czas na zdolność do trzymania się jednej z jej
cennych bomb. Gracz ma ograniczoną ilość tlenu, reprezentowaną przez metr na górze ekranu, który
powoli się wyczerpuje, więc czas wymiany bomb może być decydującym wyborem. Są też sytuacje, w
których graczowi zabraknie bomb i będzie musiał polegać na kopaniu. Jeśli kopanie ręką nie było opcją,
graczowi może zostać do połowy ukończony poziom, którego nie ma możliwości dokończyć, a takiej
sytuacji chcemy uniknąć. Rysunek ilustruje bombardowanie a kopanie.

Ważne jest, kiedy podłożyć bombę, a kiedy nie. „Bomba” jest głównym czasownikiem tego gracza i
sposobem interakcji ze światem gry. Chcieliśmy więc obsady stworzeń, które wchodzą w interakcje z
tym czasownikiem - na które wpływa i komplikuje decyzja gracza o podłożeniu bomby. Chcieliśmy też,
aby współdziałali ze sobą, aby tworzyli relacje. Oto niektórzy mieszkańcy naszych obcych jaskiń. Po
pierwsze, istnieje proste, odbijające się stworzenie, które porusza się pod kątem 45 stopni (po
przekątnej), nieco wolniej niż gracz, tępo odbijając się od dotykanej ściany. Ponieważ jego ruchy są
przewidywalne, łatwo go uniknąć, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest ich dużo. Możemy stworzyć sytuacje,
w których gracz chce zachować ostrożność w miejscu, w którym bombarduje, w obawie przed
wypuszczeniem odbijającego się stworzenia. Istnieje również podobne do skały stworzenie, które się
nie porusza, pozostając w uśpieniu, dopóki ziemia pod nim nie zostanie usunięta. Potem spada,
zabijając wszystko, czego dotknie. Gracz może więc wystrzelić to kamienne stworzenie, czasem na jej
szkodę, a czasem na korzyść. Wyruszając we właściwym czasie, gracz może wykorzystać to stworzenie
do oczyszczenia tunelu pełnego odbijających się wrogów. Kolejnym mieszkańcem jest działko, które
gdy gracz jest w pobliżu, budzi się i strzela w niego kulami. Te pociski są śmiertelne dla gracza, ale także
dla innych stworzeń, takich jak odbijające się przedmioty. Odłupują również ziemię, na którą uderzają,
więc zaradny gracz może czasem użyć ich do wykopania ścieżek zamiast bomb. Albo gracz może
wystrzelić jednego z spadających potworów skalnych, usuwając brud, który utrzymuje go na miejscu.
Zobacz rysunek 2.15, gdzie znajduje się przykład interakcji wszystkich tych obiektów.

Chcieliśmy zapewnić, aby nawet nieinteligentne obiekty w grze reagowały na bomby gracza. Dziki rad
- rad, który gracz może zebrać, aby zwiększyć zapasy bomb - sam się zapali i wybuchnie, jeśli dotknie
go jedna z eksplozji gracza. Czasami gracz będzie chciał rozpocząć reakcję łańcuchową; innym razem
gracz będzie chciał ostrożnie wykopać dziki rad bez jego wyłączania. Kryształy, które gracz próbuje
zebrać, pękną i roztrzaska się po uderzeniu przez wybuch. Pierwsza eksplozja powoduje pękanie
kryształu. Zwykle dzieje się tak podczas używania bomby do odkrycia kryształu i jest to ostrzeżenie, aby
nie robić tego ponownie. Druga eksplozja rozbija kryształ. Twoje eksplozje mają konsekwencje.
Wszystkie te rzeczy wzmacniają główny czasownik gracza: jej zdolność do wywoływania eksplozji i
kopania w ziemi tymi eksplozjami. Staraliśmy się projektować obiekty, które pozwalają nam rozwinąć
ten czasownik w interesujący sposób: na przykład dać graczowi możliwość polegania na wrogu, by
wykopał dla niej ścieżkę, zamiast na przykład wydawania bomby. Staraliśmy się unikać przedmiotów,
które byłyby ślepymi zaułkami - które miałyby jednorazowy użytek, a następnie nie mogły się rozwinąć
i zapewnić znaczący wybór.
Przegląd
■ Gry składają się z reguł. Czasowniki - „skacz”, „wspinaj się”, „strzelaj”, „umieszczaj kawałek”, „obracaj
klocek” - to zasady, które dają graczowi swobodę interakcji z innymi zasadami gry.
■ Możemy użyć czasowników, aby skonfigurować opcje dla gracza. Często, aby dokonać interesujących
wyborów, chcemy dać graczowi kilka czasowników - na przykład „poruszaj się poziomo” i „strzelaj
pionowo”. Chcemy, aby te czasowniki miały ze sobą związek.
■ Chcemy zachować ostrożność przy wyborze czasowników i relacji, które możemy rozwijać. Jeśli
dodamy zbyt wiele czasowników, nie tylko zrozumienie gry przez gracza będzie mniej skoncentrowane,
ale wiele z tych czasowników prawdopodobnie pozostanie słabo rozwiniętych.
■ „Rozwijamy” czasownik w taki sam sposób, jak rozwijamy postać w opowieści. Dajemy im więcej
obowiązków, prosimy o ściślejszą współpracę, dajemy im trudny wybór.
■ Czasowniki mają przedmioty - rzeczy, na które działają - aby je wzmocnić, rozwinąć i dać im wybór.
Podobnie jak w przypadku samych czasowników, chcemy unikać wprowadzania obiektów, które będą
słabo rozwinięte, i chcemy projektować obiekty ze wzajemnymi relacjami.
■ Chcemy, aby obiekty miały związek z ważnymi czasownikami gracza. Czasowniki są tym, czego używa
gracz, aby uzyskać informacje na temat innych zasad gry, więc za każdym razem, gdy gracz używa
czasownika w sposób, którego oczekuje od reakcji, powinna go otrzymać. Chcemy aby nasze
czasowniki, były solidne
■ Każda reguła ma kontekst, który pomaga graczowi się z nią zapoznać, aby ją zrozumieć. Ten kontekst
można wzmocnić wyglądem i dźwiękiem gry: coś, co może zranić głównego bohatera, jest pokryte
kolcami, coś, na co chcemy skierować gracza, jest cenne.

■ Czasownik ma fizyczną warstwę: przycisk, który gracz naciska, gest myszy, machnięcie ekranu
dotykowego, toczenie kulki. Im ściślej warstwa fizyczna może zasugerować czasownik - w tempie i
wydajności - tym silniejszy będzie związek między nimi.
■ Chcemy wzmocnić czasowniki gracza i ich relacje, gdy tylko jest to możliwe. Robi to warstwa fizyczna
czasownika, kontekst, który dajemy temu, robi to, reagują na to reakcje przedmiotów. Pomyśl o grach
w kategoriach czasowników. Pomyśl, jakie relacje mają te czasowniki. Zastanów się, jakie przedmioty
mogą wzmocnić i skomplikować te relacje i jak. Czasowniki to postacie z historii naszej gry, a kiedy je
rozwijamy, opowiadamy naszą historię.
Działania dyskusyjne
1. Wybierz grę. Jeśli to możliwe, rób to losowo: jeśli masz dostęp do gier na fizycznych nośnikach, zrzuć
je na stos i weź jedną bez patrzenia. Zagraj w tę grę przez nie więcej niż pięć minut, nie licząc logo
wydawcy i ekranów menu tytułów oraz zbyt długich filmów otwierających.
Kiedy minie pięć minut, przestań. Zdobądź kartkę papieru. Zacznij zapisywać czasowniki gracza (lub
graczy) - tyle, ile zauważyłeś. Schemat ich, szczególnie tych, które odgrywają najważniejsze role w grze.
Narysuj połączenia między tymi, które oddziałują na siebie i opisz ich relacje. (Na przykład związek
między „ruchem w lewo i prawo” a „strzelaniem” to „celowanie”).
2. Zaprojektuj obiekt na przygodę Janet Jumpjet w kopalniach robotów Venus. Powinien opracować
lub skomplikować czasowniki Janet w interesujący sposób i powinien odnosić się do co najmniej
jednego z istniejących obiektów w grze: robotów, zakładników w klatkach lub robotów w klatkach.
Zachęcamy Cię do wyobrażenia sobie gry Janet w dowolny sposób. Celowo pozostawiłem pewne
szczegóły celowo dwuznaczne, takie jak perspektywa gry i warstwa fizyczna czasownikom Janet
3. Wybierz jeden z poniższych czasowników i zaprojektuj dla niego warstwę fizyczną, używając jednego
lub co najwyżej dwóch kluczy binarnych. (Podobnie jak klawisze na klawiaturze, gra odczytuje je jako
wciśnięte lub nie wciśnięte).
■ Zbiera wodę z tonącego statku za pomocą wiadra
■ Zabawa w łapanie z psem
■ Wbijanie gwoździa w ścianę
■ Rozpakowywanie prezentu zapakowanego w prezent
■ Wystrzelenie procy
Zaprojektuj warstwę fizyczną, która wyrazi czasownik tak starannie, jak to możliwe. Możesz podzielić
czasownik na kilka czasowników lub działań. Pamiętaj, aby warstwa fizyczna była jak najgęstsza.
Projektuj warstwy fizyczne, które pozwalają na odpowiednie stopnie wejściowe tam, gdzie ma to sens.
Grupowa aktywność
Omów czasowniki użyte podczas grania w ulubione gry lub gry, w które ostatnio grałeś. Czy te
czasowniki można znaleźć w wielu grach, takich jak „skacz” lub „strzelaj”? Czy myślisz o grach, które
używały tych czasowników w nietypowy lub interesujący sposób? Pomyśl teraz o czasowniku, którego
często używasz w życiu codziennym, lub czasowniku, którego używasz teraz.
Może „siedzisz” na krześle lub „piszesz” notatki na kartce papieru. Jaka gra miałaby miejsce, gdybyś
użył zwykłego czasownika jako podstawy systemu? Korzystając z jednego z czasowników, który właśnie
omówiłeś, wymyśl pomysł na grę, która rozwija ten czasownik. Może to obejmować specjalne obiekty,

które pomagają rozwinąć czasownik, takie jak obiekt, na który gracz może wskoczyć, aby zmienić
kierunek grawitacji lub cały widok świata gry, lub wiele czasowników w połączeniu ze sobą, na przykład
broń, która zmienia obiekty w platformy skokowe. Porozmawiaj o tym, jaki rodzaj rozgrywki może
wynikać z tych kombinacji czasowników i przedmiotów.

SCENY
Każda gra składa się z reguł, które podzieliliśmy na czasowniki i przedmioty. Rozmawialiśmy o tym, jak
ważne jest rozwijanie tej gry i postaci, ale jak i gdzie to robimy? Robimy to za pomocą scen, które
nazywamy jednostkami rozgrywki, które rozwijają się w trakcie gry i tworzą jej tempo. Nasi gracze są
wykonawcami i oczywiście nie zawsze możemy przewidzieć, jak zagrają w każdej scenie. Ale kiedy
tworzymy grę, mamy możliwość kształtowania tych scen i kształtowania wyborów, które gracze mogą
dokonać.
Reguły w scenach
W poprzedniej części przedstawiliśmy głównych bohaterów naszej historii: czasowniki gracza, czyli
zasady, które pozwalają graczowi na interakcję z grą. Tu omówimy sposoby ich rozwijania. Nasze
czasowniki i obiekty - dwa elementy naszej gry, które składają się na nasz system reguł - są aktorami w
opowieści. Ci aktorzy występują w scenach. W zależności od gry, głośnika i pozycji gwiazd możemy
nazwać poziomy scen, etapy, rundy, fale, plansze, misje lub ekrany. Jednak niekoniecznie są
równoważne pod względem czasu, treści lub prezentacji. Scena to najbardziej podstawowa jednostka
tempa w grze. Każda gra może używać zupełnie innych rozmiarów i kształtów scen. W rzeczywistości
niektóre gry mogą mieć tylko jedną scenę. W porządku - to po prostu oznacza, że nie będzie dużo
zaprojektowanego rozwoju postaci. Rozwój postaci może polegać na zrozumieniu przez gracza reguł i
ich interakcji. Rozważ najbardziej podstawowe gry z lat 70., takie jak Breakout i Pong. W obu tych grach
gracz przesuwa paletką w tę i z powrotem, aby przechwycić piłkę i wysłać ją z powrotem na drugą
stronę ekranu, w kierunku paletki innego gracza (w Pong) lub ściany z cegieł, którą można rozbić (w
Breakout) . Te gry działają dobrze tylko z jedną sceną, a czasownik - poruszanie paletką, aby uderzyć
lub spudłować piłkę - jest rozwijany, gdy gracz ćwiczy i zaczyna rozumieć trajektorię piłki. Często grę
można podzielić na sceny, które są nawet mniejsze niż jej własna samo-demarkacja, jeśli przyjmiemy,
że scena jest najbardziej podstawową jednostką tempa. Super Mario Bros. ma świat 1-1, świat 1-2 i
świat 2-2. W świecie 1-1 możemy zidentyfikować i porozmawiać o wielu różnych scenach: część z
potworami i rurami, część, w której Mario wspina się po schodach i przeskakuje nad dołem, część, w
której skacze i próbuje złapać maszt . W każdej z tych części ma miejsce inny rodzaj rozwoju, więc warto
rozważyć każdą z nich jako odrębną scenę. Scena jest bardziej atomową, podstawową jednostką
rozgrywki niż poziom, świat czy region w świecie gry.
W jaki sposób sceny mogą rozwinąć czasownik? Wyobraźmy sobie, w naszych ogromnych mózgach,
grę, której bohater jest z przyszłości, choć koncepcja może być szalona. W przyszłości każdy obywatel
będzie wyposażony w osobisty teleporter. Pomyśl tylko o udaniu się w jakieś miejsce i tam jesteś.
Oczywiście w tym złotym wieku lenistwa ludzkie nogi zanikły do tego stopnia, że wyglądem i funkcją
bardziej przypominają bujaki na bujanym fotelu. Czasownik gracza to „teleport”, a warstwa fizyczna to
mysz. Kliknij gdzieś, BING! Główny bohater tam jest. To prosta gra.

Jakie sytuacje lub sceny moglibyśmy zaprojektować, aby rozwinąć ten czasownik? Cóż, potrzebujemy
powodu, dla którego teleportacja jest ważna. Więc teraz mamy nasz pierwszy obiekt. To
naelektryzowane pole siłowe, coś, co pojawia się wszędzie w przyszłości. Gracz nie chce go dotykać,
ponieważ wygląda to niebezpiecznie. Po prostu wiedz, że są iskry z tego czegoś; Jego każdy centymetr

skwierczy niebezpieczną zielenią, wyraźnie nieprzyjazną dla życia. To pole siłowe porusza się w
kierunku bohatera, od góry ekranu do dołu, i rozciąga się na całą szerokość ekranu. Teraz teleportacja
ma cel: gracz musi teleportować się, aby bezpiecznie dostać się na drugą stronę pola siłowego.

Może po drugiej stronie pola siłowego pojawi się kapsułka z jedzeniem, jeśli gracz potrzebuje
mocniejszej wskazówki. Te futurystyczne kapsułki z jedzeniem są pyszne! Kiedy gracz teleportuje się
do jedzenia, teleportuje się również poza pole siłowe w bezpieczne miejsce. To była pierwsza scena w
opowieści o teleportacji. Jaka może być następna scena? Jak dalej rozwijamy teleportację? Dodajmy
silniejszy element synchronizacji do teleportacji. Następny śmiertelny płot - tym razem będziemy go
wychodzić z dołu ekranu, ponieważ pierwszy zmusił gracza do przesunięcia się na górę - może być
naprawdę gruby. W rzeczywistości może być tak gruby, że nie wszystko od razu mieści się na ekranie.
Gracz musi poczekać, aż wszystko pojawi się na ekranie, zanim będzie mógł teleportować się do
bezpiecznego miejsca poza nim. Jego bliższa strona zbliża się do gracza u góry ekranu, kiedy w końcu
ma okazję

Jeśli użyjemy timingu do dalszego rozwinięcia naszego czasownika „teleportacja”, jak wygląda
późniejsza scena? Wyobraź sobie ogrodzenie elektryczne, które obejmuje cały ekran, z dziurami, które
pojawiają się na tyle długo, że gracz może czekać na pojawienie się kolejnego otworu na ekranie . Jak
ważny jest czas teleportacji w tej scenie?

Każda scena obraca się wokół określonego rozwoju czasowników w grze. Scena może wprowadzić
nowy rozwój, tak jak poprzednie przykłady, ale często warto ponownie przyjrzeć się, jak używać
czasownika lub na jakich aspektach używania czasownika skupiać się (jak czas) raz po raz - tak jak
powtarzające się tematy często pojawiają się w napisanej historii lub utworze muzycznym. Dodając
sceny do gry, możemy również nakładać na siebie te sposoby tworzenia czasownika, aby stworzyć
bardziej złożone i bogate doświadczenie dla gracza.
Każda scena obraca się wokół określonego rozwoju czasowników w grze. Scena może wprowadzić
nowy rozwój, tak jak poprzednie przykłady, ale często warto ponownie przyjrzeć się temu, jak używać
czasownika lub na jakich aspektach używania czasownika skupiać się (np. Czas) raz po raz - tak jak
powtarzające się motywy często pojawiają się w napisana historia lub utwór muzyczny. Dodając sceny
do gry, możemy również nakładać na siebie te sposoby tworzenia czasownika, aby stworzyć bardziej
złożone i bogate doświadczenie dla gracza. Jak można sobie wyobrazić, kolejność tych scen jest
kluczowa. W naszej grze o teleportacji prawdopodobnie sensowne jest pokazanie graczowi, jak
najpierw teleportować się obok nieruchomego pola siłowego, potem cienkiego, a na koniec grubego.
Ta sekwencja tworzy tempo gry, a także jej opór - koncepcje, które omówimy w dalszej części
Obsada
Celem scen jest wprowadzenie lub rozwinięcie reguł, aby dać szansę rzuceniu gry - jej czasownikom i
przedmiotom - na zabłysnąć, a graczowi, aby zrozumiał coś nowego na ich temat. Obiekty są budulcem
scen. Podczas gdy czasowniki są często naszymi głównymi bohaterami przez większą część gry
(przynajmniej jeśli są solidne!), Wybór i rozmieszczenie obiektów w scenie często sprawia, że scena
jest wyjątkowa. Są to nasze najbardziej podstawowe narzędzia do tworzenia wyborów dla gracza i
konfigurowania spotkań między czasownikami i przedmiotami. Ważny jest moment pojawienia się
obiektu na scenie. W grze Ducks (www.glorioustrainwrecks.com/node/3833) autorstwa Nicka
Scalziego, gracz prowadzi matkę kaczkę wokół stawu: wskaż myszą pozycję i przytrzymaj lewy przycisk,
aby przejść w jej kierunku. Czasowniki są proste: gracz może przesuwać kaczkę matkę po stawie. Jej
pięć kaczuszek podąża za nią w linii, powtarzając każdy jej ruch.

W pierwszej scenie gry matka kaczka pływa wokół stawu i zbiera jedzenie dla swoich kaczych. Obiekty
tutaj to skały w stawie, które tworzą nieprzejezdne obiekty, wokół których muszą pływać kaczki, oraz
poruszające się lilie, które reprezentują pożywienie. Możesz zobaczyć układ tego stawu na rysunku.
Jest to przeważnie otwarta przestrzeń z kilkoma porozrzucanymi kamieniami. Wzdłuż lewej krawędzi
ekranu znajduje się ściana ze skał, a brzegi rzeki na górze i na dole. Na ekranie z lewej i prawej strony
pojawiają się płatki lilii. Reprezentują ruchome cele - rzeczy, które gracz chce złapać. To podpowiedzi;
zachęcają gracza do „poruszania się”, a tym samym do uczenia się, jak porusza się kaczka matka. Gracz
dowiaduje się również, jak kaczuszki poruszają się za kaczką-matką. Gracz ociera się o skałę i dowiaduje
się, że musi planować ścieżki wokół skał. Po zebraniu kilku kawałków jedzenia i uzyskaniu podstawowej
znajomości głównego czasownika i jego ograniczeń, coś się zmienia. Nowa scena wprowadza nagle

nowy obiekt. No we obiekty to kule wystrzeliwane w dół z góry ekranu, poza którymi, jak
przypuszczamy, łowca czai się na brzegu rzeki. Nagle ruch kaczątek za matką staje się ważny - na co
gracz musi zwrócić uwagę. Próbując uniknąć pocisków łowcy, może również próbować trzymać
kaczuszki z dala od tych pocisków. Czasownik „ruch” gracza ma teraz dodatkową odpowiedzialność:
stał się bardziej rozwiniętą postacią w obsadzie czasowników w grze. Zatrzymując się w odpowiednim
momencie, gracz może ustawić swoje kaczuszki w taki sposób, aby pocisk przeszedł nieszkodliwie przez
przestrzeń między jednym a drugim kaczątkiem. Oczywiście jest to łatwiejsze podczas poruszania się
w poziomie niż w pionie, na podstawie którego zaprojektowano układ sceny. Rysunek 3.6 przedstawia
miejsce ucieczki, długość rzeki na prawo od stawu. Pamiętaj, że rzeka na lewo od stawu jest zamknięta
kamieniami. Gdy pociski zaczynają strzelać, na ekranie miga duża strzała. Ta książka zaczęła się od
skargi na użycie strzałek do wskazania, gdzie gracze powinni iść w grze, ale biorąc pod uwagę nagłość
ataku i panikę, którą wywołuje, jasne jest, że autor uznał, że najbardziej sprawiedliwe jest absolutnie
jasne, gdzie ścieżka ucieczki kłamstw.

Ścieżka jest zbudowana ze skał, najbardziej podstawowego obiektu w grze. Z rysunku widać, że
pierwszą istotną przeszkodą, po lewej stronie ekranu, jest ściana ze szczeliną na dole. Następna ściana
jest dość szeroko otwarta do manewrowania przed trzecią ścianą z wąską szczeliną, która znajduje się
nieco wyżej. Dlaczego luka zaczyna się na dole, a następnie przesuwa się w górę? Ponieważ kule
strzelają z góry. Celem tej sekwencji jest stopniowe zwiększanie napięcia między poruszaniem się a
utrzymywaniem kaczek z dala od toru kul. Pociski, a nie tylko skały, są krytyczną częścią tej sceny. Oba
obiekty napędzają rozwój czasownika gracza do przodu, a ich związek staje się znacznie bardziej
owłosiony pod koniec gry. Ostatecznie, na prawym końcu rzeki, przestrzeń, w której matka kaczka musi
nawigować i unikać pocisków, staje się znacznie ograniczona. Ten postęp rozwija związek między
niebezpieczeństwem pocisków a głównym czasownikiem gracza: „pływać”.
Dokonywanie przedstawień
Jednym z najważniejszych obowiązków sceny jest nie tylko opracowanie reguły, ale jej wprowadzenie.
Wprowadzenie każdej nowej reguły ma kluczowe znaczenie. To jest pierwsze spotkanie gracza z tą
regułą lub przedmiotem, a to, co gracz zabierze z tego spotkania, będzie miało wpływ na każde przyszłe
spotkanie. Będzie dyktować jej oczekiwania za każdym razem, gdy zobaczy ten przedmiot. My jako
twórcy chcemy być pewni, że rozumie regułę i jej konsekwencje tak dokładnie, jak to tylko możliwe.
Jeśli chcemy, aby gracz był całkowicie onieśmielony sceną z udziałem niebezpiecznego obiektu w
dalszej części gry, lepiej upewnijmy się, że opuszcza swoje pierwsze spotkanie z tym obiektem
przekonana o niebezpieczeństwie. Chcemy również nauczyć gracza jak najskuteczniej. Najważniejszym
zasobem gracza jest czas. Gracz może odkryć, że przedmiot jest niebezpieczny, gdy go skrzywdzi, ale
jeśli oznacza to, że gracz jest zmuszony powtórzyć ostatnie pięć minut gry, zmarnowaliśmy tylko pięć
minut czasu gracza. W kosmicznej grze górniczej, omówionej na końcu poprzednie częścu, jeden udany
atak wroga oznacza, że jednorazowy niewolnik górniczy został zabity, a na jego miejsce wysłany zostaje
następny niewolnik. Innymi słowy, gracz musi powtórzyć scenę od początku. W tym przypadku chcemy
uniknąć uczenia gracza przez śmierć. Być może przypomnisz sobie niektóre stwory, które
zaprojektowaliśmy dla kosmicznej gry górniczej w poprzednim rozdziale: potwora, który upada, gdy
podłoże, na którym się opiera, zostało zniszczone, oraz działko robota, które strzela kulami do gracza,
gdy jest w pobliżu. Było wiele innych interakcji, które stworzyliśmy przy użyciu tych stworzeń; pociski
wieży mogą zniszczyć ziemię pod kamiennym potworem, powodując jego upadek. Ale gracz nie może

przewidzieć tych interakcji, jeśli w pierwszej kolejności nie rozumie konsekwencji tych obiektów.
Projektując możliwą pierwszą scenę do naszej gry, w jaki sposób przedstawimy te obiekty i co one
oznaczają?
Na początek musimy wprowadzić podstawowy czasownik gracza: „bomba”. Konkretnie, to, czego
potrzebujemy, aby gracz wiedział o tym, to czas trwania lontu i promień jego wybuchu: specyficzne
cechy czasownika, które będą kierować wszystkimi wyborami gracza dotyczącymi tego, kiedy i gdzie
umieścić bombę. Rozwiązaniem tego problemu - przynajmniej na razie - mógłby być okrągły pokój z
grubymi ścianami i wystarczającą ilością miejsca, aby gracz mógł stanąć przed wybuchem umieszczonej
bomby przy ścianach. W tym pomieszczeniu nie ma innych stworzeń ani przedmiotów. Istnieje tylko
po to, aby gracz mógł wypróbować bombę i zorientować się, jak daleko i jak długo musi stać, aby
uniknąć wybuchu. Ważne jest, aby gracz się rozwijał
Dokonywanie przedstawień
Jednym z najważniejszych obowiązków sceny jest nie tylko opracowanie reguły, ale jej wprowadzenie.
Wprowadzenie każdej nowej reguły ma kluczowe znaczenie. To jest pierwsze spotkanie gracza z tą
regułą lub przedmiotem, a to, co gracz zabierze z tego spotkania, będzie miało wpływ na każde przyszłe
spotkanie. Będzie dyktować jej oczekiwania za każdym razem, gdy zobaczy ten przedmiot. My jako
twórcy chcemy być pewni, że rozumie regułę i jej konsekwencje tak dokładnie, jak to tylko możliwe.
Jeśli chcemy, aby gracz był całkowicie onieśmielony sceną z udziałem niebezpiecznego obiektu w
dalszej części gry, lepiej upewnijmy się, że opuszcza swoje pierwsze spotkanie z tym obiektem
przekonana o niebezpieczeństwie. Chcemy również nauczyć gracza jak najskuteczniej. Najważniejszym
zasobem gracza jest czas. Gracz może odkryć, że przedmiot jest niebezpieczny, gdy go skrzywdzi, ale
jeśli oznacza to, że gracz jest zmuszony powtórzyć ostatnie pięć minut gry, zmarnowaliśmy tylko pięć
minut czasu gracza. W kosmicznej grze górniczej, omówionej na końcu poprzedniego rozdziału, jeden
udany atak wroga oznacza, że jednorazowy niewolnik górniczy został zabity, a na jego miejsce wysłany
zostaje następny niewolnik. Innymi słowy, gracz musi powtórzyć scenę od początku. W tym przypadku
chcemy uniknąć uczenia gracza przez śmierć. Być może przypomnisz sobie niektóre stwory, które
zaprojektowaliśmy dla kosmicznej gry górniczej w poprzednim rozdziale: potwora, który upada, gdy
podłoże, na którym się opiera, zostało zniszczone, oraz działko robota, które strzela kulami do gracza,
gdy jest w pobliżu. Było wiele innych interakcji, które stworzyliśmy przy użyciu tych stworzeń; pociski
wieży mogą zniszczyć ziemię pod kamiennym potworem, powodując jego upadek. Ale gracz nie może
przewidzieć tych interakcji, jeśli w pierwszej kolejności nie rozumie konsekwencji tych obiektów.
Projektując możliwą pierwszą scenę do naszej gry, w jaki sposób przedstawimy te obiekty i co one
oznaczają?
Na początek musimy wprowadzić podstawowy czasownik gracza: „bomba”. Konkretnie, to, czego
potrzebujemy, aby gracz wiedział o tym, to czas trwania lontu i promień jego wybuchu: specyficzne
cechy czasownika, które będą kierować wszystkimi wyborami gracza dotyczącymi tego, kiedy i gdzie
umieścić bombę. Rozwiązaniem tego problemu - przynajmniej na razie - mógłby być okrągły pokój z
grubymi ścianami i wystarczającą ilością miejsca, aby gracz mógł stanąć przed wybuchem umieszczonej
bomby przy ścianach. W tym pomieszczeniu nie ma innych stworzeń ani przedmiotów. Istnieje tylko
po to, aby gracz mógł wypróbować bombę i zorientować się, jak daleko i jak długo musi stać, aby
uniknąć wybuchu. Gracz musi się rozwijać. Ważne jest, aby rozwinął w sobie wyobrażenie o działaniu
obiektów, ponieważ wprowadzenie spadającego stwora skalnego zależy od tej wiedzy. Ważne jest, aby
gracz uruchomił tego pierwszego spadającego rockmana z własnym podstawowym czasownikiem: jej
bomba. Dzieje się tak, ponieważ gracz musi być świadomy, że może samodzielnie uwolnić te stworzenia
(i ostatecznie wykorzystać je jako broń). Ale stworzenia szybko upadną. Jest to cecha, którą
zdecydowaliśmy, że spadające stwory powinny ułatwić ustawianie innych stworzeń w jednej linii i

używanie ich jako broni. Chcemy, aby gracz spowodował upadek tego stwora, ale nie znalazł się pod
nim, gdy upadnie.

Dlatego wykorzystujemy istniejącą wiedzę gracza o promieniu i niebezpieczeństwie jej własnej bomby,
rzeczy, których już się nauczyła. Pierwszą spadającą skalną istotę umieszczamy w małej komnacie na
końcu krętego korytarza. Ostatni odcinek korytarza - część znajdująca się pionowo pod kamiennym
potworem, a więc w zasięgu jego spadającego ataku - jest zbyt krótki, aby gracz mógł podzielić się nim
z bombą i nie dać się złapać eksplozji. Więc gracz musi zrzucić bombę, a następnie przejść za róg, aby
wyjść poza zasięg tej bomby - również przenosząc ją poza zasięg spadającego stworzenia. Kiedy bomba
wybucha, może obserwować zachowanie stwora - czy spada, gdzie spada i jak szybko spada - z
bezpiecznej odległości. Dlaczego gracz chce zbombardować i uwolnić stwora w pierwszej kolejności?
Jeśli pamiętasz naszą poprzednią sprawę z tej gry, celem gracza jest zbieranie kryształów. Jeśli możesz,
w małej komorze za stworzeniem skalnym znajduje się kryształ. W ten sam sposób przedstawiamy
wieżyczkę robota. Pozwalamy graczowi obserwować jego zachowanie we względnym bezpieczeństwie,
ale z bliska, aby mogła zrozumieć swój własny stosunek do zachowania istoty. Podobnie jak w
przypadku kamiennego potwora, chcemy, aby gracz zrozumiał, w jaki sposób jej własne czasowniki
oddziałują na wieżyczkę, aby ostatecznie mógł wykorzystać jej zachowanie i użyć go jako broni lub
narzędzia. W tym przypadku jednak czasownik, z którym wieża wchodzi w interakcję, nie jest bombą
(ponieważ sama wieżyczka może przebijać się przez ziemię, używając swoich kul), ale po prostu
„chodzić. „Wieżyczka budzi się, widocznie rozkładając i otwierając paszczę, kiedy gracz wchodzi w jej

zasięg ognia, a wieża z powrotem zasypia, gdy gracz opuszcza ten zasięg. Wystrzeliwuje pociski w
kierunku aktualnej pozycji gracza.

Przynętą znowu jest kryształ. Znajduje się na drugim końcu krótkiego korytarza, który znajduje się w
zasięgu wieży, więc gdy gracz wchodzi na korytarz, wieżyczka się budzi. Ściana jest na tyle gruba, że
przebicie się przez wieżyczkę i trafienie gracza zajmie kilka strzałów, co da jej wystarczająco dużo czasu
na zdobycie kryształu i odejście, zwłaszcza jeśli się spieszy (co prawdopodobnie będzie, ze względu na
wieżyczkę). Podczas gdy gracz chwyta kryształ, ma okazję dowiedzieć się więcej o wieży. W
szczególności dowiaduje się, jak często strzela (obecnie trzy kule w szybkiej serii, potem krótka
przerwa, potem kolejna seria), gdzie strzela (do górnika gracza) i jakie skutki te serie mają na terenie
poziom (każdy pocisk niszczy mały kawałek brudu, który uderza). Zanim gracz złapie kryształ i wyjdzie
na zewnątrz, sporo się nauczyła. Kolejne sceny rozwijają związek między tymi obiektami a
wprowadzonymi tutaj czasownikami gracza, pozwalając graczowi faktycznie używać tych obiektów
jako narzędzi do kopania i broni przeciwko innym stworzeniom.
Wydajność i ekspresja
Gracze powinni mieć możliwość dokonywania różnych wyborów dotyczących interakcji i poruszania się
po grze. Ale czy nie jest sprzecznością mówienie o projektowaniu wyborów dla gracza, a jednocześnie
mówienie o tym, jak scena powinna rozgrywać się w określony sposób? Aby porozmawiać o
opowiadaniu historii, kiedy nie możemy przewidzieć, co zrobi nasz główny wykonawca, gracz lub
gracze? Opowiadanie historii w grach jest jak opowiadanie historii w teatrze: dlatego używamy słowa
scena. W teatrze piszemy scenariusz, ale gra aktora zależy od niej. Niemniej jednak komponujemy
kształt sceny. Dajemy graczowi (inne słowo teatralne) swobodę odegrania sceny; tu właśnie pojawiają
się wybory. Wybory, których dokonuje gracz, pochodzą z czasowników, które jej dajemy, więc mamy
możliwość ograniczania i projektowania tych wyborów. Fabularyzowany ideał gry wideo polega na tym,
że daje graczowi możliwość zrobienia wszystkiego, dowolnego wyboru. Istnieją gry, które mają na celu
spełnienie tego rodzaju życzeń i najczęściej skutkują słabymi doświadczeniami, brakiem spójności i
skupienia. Tworzymy wybory, które służą naszym historiom, używając czasowników, do których gracz
ma dostęp. BioShock to gra o szaleństwie w podwodnym mieście i strzelaniu do obiektywistów;
głównym czasownikiem gracza jest „strzelanie”. A jednak krytyczna część historii gry obejmuje
okresowe wybory, czy „mordować”, czy „ratować” osierocone dziewczynki. To pomysł socjopaty na
kryzys moralny: zabij dziewczynę, aby wyhodować ją dla zasobów do gry, lub magicznie zmień ją z
dziewczyny-zombie w białą dziewczynę o rumianych policzkach. Pomijając absurdalność wyboru
„moralnego” wyboru między najdalszymi możliwymi skrajnościami ludzkiego zachowania, głębszą
niezręcznością tych wyborów jest to, że nie mają one związku z resztą gry. Nie są tworzone przy użyciu
czasowników, które gracz już otrzymał, aby komunikować się z grą. Gracz zostaje zabrany z gry i ma do
wyboru dowolny wybór: naciśnij A, aby uratować, naciśnij B, aby zabić. Jaki jest związek między tymi
wyborami a pozostałymi wyborami, których gracz dokonuje podczas eksploracji gry, strzelania? Nie ma

żadnego. Chociaż gra zachowuje się tak, jakby „czynienie zła” przynosiło korzyści - morderstwo daje
więcej zasobów do wydania na moce - okazuje się, że ratowanie nagradza cię jeszcze większą ilością
zasobów w dalszej części gry. Nawet rzekomy rachunek moralny w grze podkopuje samą siebie.
Włożyłem historię miłosną do gry, którą stworzyłem w 2008 roku, Calamity Annie. Czasowniki Annie
to „celowanie” i „strzelanie” z jej pistoletu. Kiedy Annie flirtuje ze swoim ukochanym, gracz zapala
papierosa, celując i strzelając.

Jednak większość wyborów podejmowanych przez gracza w grze jest znacznie bardziej subtelna.
Wróćmy do przyszłości, do naszej gry w teleportację, płoty i kapsułki z jedzeniem. Kiedy gracz
teleportuje się, aby ominąć pierwszy elektryczny płot, w rzeczywistości dokonuje kilku wyborów. Po
pierwsze: decyduje, kiedy teleportować się. Kiedy płot ma ją dotknąć? Jak tylko będzie za tym miejsce?
Kiedy jest najbezpieczniejszy moment na teleportację? A może powinna spróbować jak najszybciej
przejść przez ogrodzenie? To jest wybór. Po drugie, gdzie gracz się teleportuje? Gracz musi
teleportować się gdzieś za ogrodzenie elektryczne, aby uniknąć porażenia; to jej jedyny wymóg. Mogła
teleportować się na lewą stronę ekranu, prawą stronę, tuż za płotem, jak najdalej. Mogła teleportować
się przed ogrodzenie, uświadomić sobie swój błąd i szybko kliknąć za ogrodzeniem, aby teleportować
się tam. Dopóki znajdzie się gdzieś za nim, cała ta przestrzeń jest równie cenna. A co jeśli sprawimy, że
niektóre przestrzenie będą bardziej wartościowe niż inne? Te kapsułki to sposób, w jaki możemy to
zrobić. Może gra śledzi, ile kapsułek z jedzeniem zebrał gracz, jako rodzaj wyniku. Teleportuj się na
kapsułkę z jedzeniem, aby ją zebrać. Kapsuły są małe, więc gracz będzie musiał teleportować się w
określone miejsca na ekranie, aby je zebrać. Teraz gracz ma wybór pomiędzy teleportacją do kapsułki
z jedzeniem lub teleportacją w inne miejsce. Cóż, oczywiście gracz weźmie kapsułkę z jedzeniem; to
nie jest duży wybór. Więc dokonajmy wyboru: umieśćmy inny, mniejszy płot za kapsułką z jedzeniem.

Jeśli gracz chce kapsułkę z jedzeniem, musi teleportować się nie raz, ale dwa razy: musi teleportować
się do kapsuły, a następnie teleportować się, zanim dotknie jej to drugie ogrodzenie.

To interesujący wybór: wybierz łatwiejszą lub trudniejszą ścieżkę, za którą zostaniesz nagrodzony.
Dawanie graczowi znaczących wyborów sprawia, że jej występ jest bardziej znaczący. Jako twórcy gier
jesteśmy małymi Rube Goldbergami, łączącymi ze sobą różne interesujące sytuacje dla gracza, dopóki
nie uzyskamy interesującego systemu, w którym może on grać, grając, a robiąc to, wyrażać siebie
poprzez wybory.
Kształtowanie i tempo
Kształt to słowo, które może mieć duże znaczenie dla nas jako twórców gier. Zastanów się, jaki jest
kształt każdej sceny w Twojej grze. Pamiętaj, że piszemy scenariusz dla naszego gracza, ustawiamy
rekwizyty w taki sposób, aby pokierować występem, ale ostatecznie nie możemy kontrolować
szczegółów występu gracza. Dlatego nie zawsze możemy zapytać: „Co się dzieje w tej scenie?” Zamiast
tego możemy zapytać: „Jaki jest kształt tej sceny?” Określając ten kształt, określamy również przestrzeń
możliwości w nim zawartą, podobnie jak architekt tworzy przestrzeń pokoju lub korytarza, decydując,
gdzie mają iść ściany. Przestrzeń możliwości w scenie obejmuje wszystkie sposoby, w jakie gracz musi
poruszać się w kształcie gry, dokonując wyborów. Odpowiednio, kształt sceny może wyglądać trochę
jak „plan piętra” lub mapa opcji dostępnych dla gracza. W grze Mr. Do! (1982) gracz kopie tunele, aby
dostać się do płatów zasypanych wiśni. Potwory następnie uciekają do tuneli i nawigują nimi, aby
złapać gracza. Tunele stają się obszarami, których gracz musi bronić, przygotowując miejsca dla
pułapek. Ten pościg jest rozpatrywany przez gracza, który zbierze wszystkie wiśnie lub przez potwory,
które złapią gracza.

Każdy z tych momentów - kopanie w wiśnie i wymykanie się potworom - zawiera szereg małych
wyborów, które prowadzą do wielu innych wyborów. Czy ja wykopuję? Na dół? Lewo czy prawo? Czy
buduję tunel w tę i z powrotem, aby upewnić się, że prześladowcy muszą wybrać najwolniejszą
możliwą ścieżkę, aby do mnie dotrzeć? Kiedy mnie ścigają, czy będę kopał pod jednym z ciężkich jabłek
na scenie, mając nadzieję, że zmiażdży je, gdy spadnie? Kiedy upuszczam jabłko? Czy będę pod nim
czekać do idealnego momentu? Czy wykopię długi i prosty pionowy tunel, aby zmaksymalizować
szanse, że znajdzie się w nim grupa potworów, gdy upuszczę na nich wszystkie miażdżące jabłko?
Odwzorowanie sieci możliwych wyborów graczy w takiej scenie byłoby niemożliwym zadaniem,
kombinatoryczną eksplozją. Ale jako twórcy możemy myśleć o kształcie sceny i dostrzegać relacje
między różnymi częściami tego kształtu. Wiemy, że gracz to zrobi, kopie tunele i potwory wejdą do
tych tuneli. Mając na uwadze ten kształt, możemy umieszczać obiekty w taki sposób, aby zachęcić do
określonych interakcji. Rysunek pokazuje pozycję początkową dla pierwszej sceny Mr. Do! Widać to w
każdym patchu

wiśni ma gdzieś jedno lub dwa jabłka w stosunku do siebie. Jabłka spadają w dół, jeśli nic pod nimi nie
ma, miażdżąc potwory i potencjalnie bohatera, Mr. Do. Łata w lewym dolnym rogu jest
najbezpieczniejsza dla początkującego gracza, ponieważ Mr. Do zaczyna się w dolnej środkowej części
ekranu. Pomiędzy tą łatą a jabłkiem powyżej jest miejsce, aby gracz miał miejsce na skonstruowanie
pułapki na ściganie potworów po zebraniu wiśni. Na polu bezpośrednio nad tym jabłko znajduje się
bezpośrednio nad wiśniami. Podczas zbierania wiśni gracz musi brać pod uwagę jego obecność.
Projektując zasady Mr. Do! jej twórcy umożliwili wyłonienie się wielu kształtów - bezpieczniejszych i
bardziej niebezpiecznych zestawień wiśni i jabłek, wzorów tuneli, w które gracze mogą skręcić na swoją
korzyść lub zostać uwięzieni. Rozważając kształt sceny, możemy również pomyśleć, jak zmienia się
przestrzeń możliwości w tej scenie. Przypomnij sobie pierwszy obraz w tej książce, scenę otwierającą
Super Mario Bros., którą ponownie pokazano na rysunku

Przestrzeń możliwości - chmura możliwych wyborów graczy - zaczyna się otwarta, ale niewielka. W tej
początkowej otwartej przestrzeni skok w tym czy innym miejscu jest nieistotny. Następnie jest pierwszy
potwór, z którym gracz może sobie poradzić na kilka sposobów - wskocz na niego, przeskocz nad nim,
skacz w ruchu, skacz prosto w górę i polegaj na ruchu potwora, aby wprowadzić go pod Mario - ale to
trzeba się zająć. Przestrzeń zawęża się. Za potworem kształt otwiera się jeszcze szerzej: na tych
wiszących platformach i pomiędzy nimi jest wiele drobnych wyborów. Czy gracz wejdzie na szczyt czy
na środek? Czy gracz zbierze grzyby? Czy złamie niektóre z bloków? Złamać wszystkie bloki? Po prostu
biegnij prosto? A potem znowu się zwęża. Mario musi przejść przez tę rurę, aby zobaczyć resztę gry.
Znowu jest kilka różnych opcji. Gracz może skakać z miejsca na rurę, z góry platform, może biegać i
skakać lub skakać z pozycji stojącej. Musi jednak udowodnić, że rozumie, że potrafi używać swojego
czasownika „skok” Mario do pokonywania przeszkód. Zmieniając kształt sceny od początku do końca,
naprzemiennie wybierając szerokie i wąskie przestrzenie, tworzymy tempo gry. Możemy kierować
ruchem sceny w określonym kierunku, w kierunku określonego punktu, bez odbierania graczowi
możliwości wyboru. Możemy szeroko otwierać nasze sceny, a następnie powoli je zawężać, aż gracz
wykona nasz scenariusz słowo w słowo. Możemy wybrać kształt, który jest najbardziej zgodny z
przeznaczeniem sceny. Następnie możemy zdecydować, jaki rodzaj sceny będzie następny i jak kształt
tej sceny będzie odnosił się do scen, które miały miejsce wcześniej, i będzie kontynuowany. Czy
następna scena będzie trudniejsza, odsuwając się od chęci kontynuowania gry? Czy opracujemy nowe
czasowniki, otwierając więcej możliwości? Możemy również myśleć o kształcie sceny pod kątem tego,
jak jest ona prezentowana wizualnie, jak kieruje oko i zwraca uwagę gracza na najważniejsze elementy
sceny.
Sceny mające cel
Dla każdej sceny w Twojej grze powinieneś być w stanie odpowiedzieć na dwa pytania: jaki jest cel tej
sceny i jak możesz to osiągnąć, używając ustalonego słownictwa związanego z grą? Jeśli chcesz, aby
gracz czuł się spięty w tej scenie, jakie zasady i przedmioty są w grze, które pozwolą ci stworzyć to
uczucie? Czy są na przykład obiekty, których możesz użyć do dodania elementu synchronizacji? Jak
widzieliśmy na przykładach ogrodzenia elektrycznego na początku tego rozdziału, synchronizacja może
również pomóc w opracowaniu czasownika. Czy są jakieś aspekty czasownika lub inne zasady, które
scena może pomóc graczowi zrozumieć? Kiedy nie możemy opowiedzieć historii, którą chcemy
opowiedzieć, używając słownictwa używanego w naszej grze, pamiętaj o tym: wtedy uciekamy się do
korzystania z urządzeń, które nie mają połączenia z naszą grą, na przykład filmów bez interakcji z
graczem. Gra Condensity (www.newgrounds.com/portal/view/598331) polega na prowadzeniu grupy
kropelek wody, które poruszają się jako jedna, ale mogą znajdować się w różnych pozycjach na ekranie,
do wyjścia, które wszyscy muszą zajmować na w tym samym czasie. To jest kluczowa idea gry: krople
wody mogą poruszać się po przestrzeniach, które są inaczej zaaranżowane, z różnymi konfiguracjami
przeszkód, korzystając z tych samych instrukcji od gracza. Aby podkreślić tę dysproporcję, kropelki
mogą być przekształcane (przez elementy podgrzewane lub chłodzące) między dwoma różnymi
stanami: stanem ciekłym, na który wpływa grawitacja, oraz stanem gazowym, który może latać.

Oczywiście możliwe jest jednoczesne występowanie kropelek w postaci płynnej i kropelek w postaci
gazowej, co utrudnia ich koordynację.

Kropelki w postaci gazowej mają inne właściwości niż w postaci płynnej. Istnieją obiekty wachlarza,
które dmuchają je dookoła, popychając je bezlitośnie w jednym kierunku. Zwykle te wentylatory
działają jak bramy: aby przejść przez wentylator, kropla gazu musi znaleźć sposób, aby stać się cieczą,
lub kropelka cieczy musi uniknąć przekształcenia się w gaz. Ale jedna scena znajduje inne zastosowanie
dla wentylatora: bezradnie napędza kroplę gazu po ścieżce, podczas gdy kropelka wody poniżej,
kierowana przez gracza, próbuje nadążyć, aby mogli spotkać się przy wyjściu (gdzie kropla gazu
przekształca się w wodę i spadnie obok wyjścia, chyba że druga kropelka jest tam, aby ją złapać).

Wprowadza to element wyczucia czasu - wyścigów, starań, aby nadążyć - do gry, która normalnie nie
ma takiej presji. I robi to na podstawie ustalonych już reguł. Gracz rozumie interakcje, które spiskują,
aby stworzyć dla niej taką sytuację; wie, dlaczego biegnie. Pamiętasz grę Tombed, którą oglądaliśmy w
rozdziale 2, „Czasowniki i przedmioty”? Ten z Danger Jane i opadającą kolczastą ścianą? Rysunek
przedstawia wczesną scenę z tej gry. Celem tej sceny jest uświadomienie graczowi, że może
wykorzystać niszczenie obiektów przez kolczastą ścianę jako strategię. Zasady, które zostały ustalone
do tej pory: można przekopać „miękkie” bloki, cyjan, niebieski i zielony. Metalowe bloki nie mogą - z
wyjątkiem kolczastej ściany. Jest to druga zasada, którą chcemy rozwinąć w tej scenie, aby nadać jej
nietrywialny związek z graczem.

Jak opracować taką regułę - taką, która nie jest czasownikiem, ale która reguluje relacje między
obiektami, takimi jak kolce, a różnymi rodzajami bloków? Dając graczowi wybór. Ścigana przez
opadające kolce, Jane musi przekopać się przez miękkie bloki pośrodku, ponieważ nie może przebić się
przez metalowe bariery po bokach. To nie jest duży wybór. Wybór pojawia się, gdy kolce się zbliżają - i
niszczą metalowe bariery. Pamiętaj, że gdy kolce dotkną dowolnej części ciągłego kształtu, całość
natychmiast się rozpadnie. W tym miejscu Jane prawdopodobnie znajduje się gdzieś pośrodku kolumny
z miękkimi blokami. Jest wiele cienkich warstw miękkich bloków, więc przekopywanie się przez nie to
powolna praca. W rzeczywistości jest tak wolny, że kolce prawie na pewno dogonią Jane, jeśli będzie
kontynuowała tę trasę. (Przekopanie się przez wszystkie miękkie bloki może być możliwe, jeśli wyczucie
czasu jest wystarczająco dobre, aby kopać w szybkim tempie. Ale nie jest to łatwe).

Rozwiązaniem jest przejście w lewo lub w prawo z miękkich bloków do otwartych kolumn, które zostały
oczyszczone przez kruszenie metalowych barier: uświadomienie sobie, że gracze mogą wykorzystać
uformowanie świata gry przez kolce . Gracz decyduje, czy kopać dalej, czy uciec na bok. Jeden z tych
wyborów wydaje się słuszny, a drugi błędny, ale dokonanie „właściwego” wyboru wymaga
uświadomienia sobie, że zniszczenie przez kolce stwarza możliwości dla gracza, a konieczność
dokonania wyboru na podstawie tej wiedzy pomaga graczowi przyswoić sobie regułę więcej niż zwykłe
przestrzeganie reguły. W dalszej części gry inne sceny obracają się wokół zrozumienia przez gracza, że
niektóre z jej opcji wynikają z niszczenia innych obiektów w grze przez ścianę kolców. Na początku gry
celem tej sceny jest rozwinięcie zasady „ściana kolców niszczy rzeczy” do momentu, w którym jest
jasne, aby ustalić, czy gracz rozumie tę zasadę.
Warstwy obiektów
Nauczyłem się ważnej lekcji w 2005 roku, majstrując przy jednej z moich pierwszych gier. Gra
rozpoczęła się od świni, która wyrzuciła swoją astralną formę na wyższy poziom, aby w jakiś sposób
zakłócić machinacje rzeźni, a skończyła się na kałamarnicy w stawie ściganej przez ryby. Gra nazywa się
Pond Squid. W przestrzeni tego małego stawu gracz musi trzymać kałamarnicę poza zasięgiem
nieustannie ścigającej ryby. W końcu (choć w nieprzewidywalny sposób) zyskuje okazję do łapania ryb
i używania ich jako pocisków do usuwania innych ryb, które w tym momencie skonsolidowały się w
gigantyczną bryłę ścigającą kałamarnicę.

Widzisz, wszystkie ryby kierują się naprawdę prostą zasadą. Po prostu poruszają się bezpośrednio w
kierunku kałamarnicy. Więc chociaż ich liczba stale rośnie, wszystkie łączą się w jedną chmurę, która
zasadniczo porusza się jako jedna. W tamtym momencie nie byłem Babą Jagą w projektowaniu gier,
jakim jestem dzisiaj, ale zdałem sobie sprawę, że rozwiązanie wymagało innego obiektu, innego
rodzaju ryby. Ryba, którą dodałem, postępowała zgodnie z tą samą zasadą pościgu, co pierwsza,
kierując się bezpośrednio w stronę kałamarnicy, ale z połową szybkości. I to zadziałało, a inaczej by się
stało, gdybym nie stworzył ryb, które wydają się całkowicie losowe - co oznacza, że gracz mógł zobaczyć
ryby poruszające się z tą samą prędkością przez naprawdę długi czas, nigdy nie widząc wolniejszej ryby.
Ale gdy jest mieszanka szybkich i wolnych ryb, gra jest o wiele bardziej interesująca niż wtedy, gdy jest
tylko szybka ryba lub wolna ryba. Podobny projekt można zobaczyć w strzelankach z „kurtyną kulową”
- nawigacja różnymi warstwami pocisków poruszających się z różnymi prędkościami w tym samym
czasie jest znacznie bardziej skomplikowana niż pole pocisków poruszające się z tą samą prędkością.
Lekcja jest taka, że warstwowanie jest ważne. Posiadanie obiektów, które układają się w stosy w
interesujący sposób, stwarza ciekawsze wybory. Sześć lat po tym, jak stworzyłem Pond Squid,
ponownie stanąłem twarzą w twarz ze znaczeniem tej zasady podczas pracy nad Lesbian SpiderQueens of Mars (http: // games. Adultswim.com/lesbian-spider-queens-of-mars-twitchy- onlinegame.html). W tej grze marsjańska królowa pająków ściga swoich zbiegłych niewolników przez labirynt,
usiłując zniszczyć ich laserem niewoli i odzyskać. Niewolnicy są uzbrojeni, więc jeśli jednemu z nich uda
się zaatakować królową - podkradnij się do niej bez rażenia laserem niewoli - niewolnicy mogą
odwrócić sytuację. Najbardziej podstawowy rodzaj zbiegłego niewolnika po prostu wybiera losowo
nowy kierunek za każdym razem, gdy zbliża się do skrzyżowania (bez cofania się - patrz rysunek 3.20).
Ta niewolnica stanowi większość przeciwnika królowej w grze - ponieważ wybiera losowo, nie zawsze
kieruje się w stronę królowej, co daje jej możliwość podkradania się od tyłu i może unikać okazji, by
naprawdę zakręcić królową w róg. Jest trudniejsza w większej liczbie - zajmują więcej miejsca, wszyscy
wybierają różne ścieżki - ale jest łatwa do zarządzania w małych ilościach.

W połowie gry chciałem wprowadzić mądrzejszego przeciwnika. Ten nazywa się gladiatorem. Za
każdym razem, gdy gladiator dociera do skrzyżowania, patrzy na pozycję hetmana w labiryncie w
stosunku do jej i wybiera kierunek, który najszybciej doprowadzi ją do królowej.

Początkowo wyobrażałem sobie gladiatorów, którzy zastąpią pierwotnych niewolników w późniejszych
scenach gry - trudniejsza do zniesienia wersja tego samego zachowania. Tak myślałem. Jednak w
praktyce okazało się, że nie byli oni tak przytłaczający liczebnie, że nie zyskali na liczbie tak dużo, jak
pierwotni niewolnicy. Widzisz, były przewidywalne: ponieważ zawsze wybierali zbliżanie się do
królowej, jeśli kilka z nich nadchodziło z tego samego miejsca, wszyscy maszerowali w jej kierunku w
linii, wpadając prosto w jej laser niewoli. Odkryłem, że o wiele ciekawsze było mieszanie losowo
poruszających się niewolników z gladiatorami ścigającymi królową. To sprawiało, że sytuacje były dużo
bardziej złożone i wybory o wiele ważniejsze. Posiadanie przedmiotów, które się uzupełniają, jest
ważne przy konstruowaniu sytuacji. Spójrz na DOOM-a (1993). Gra wcześnie wprowadza potwora
zwanego chochlikiem, który rzuca w gracza kulami ognia (które podróżują po linii prostej) oraz potwora
zwanego różowym demonem, który atakuje gryząc i krąży okrężnymi ścieżkami, aby dotrzeć do gracza,
aby spróbować uniknąć jej ognia. Wiele z najbardziej niepewnych scen w grze wymaga od gracza
jednoczesnego zarządzania tymi dwoma różnymi drogami ataku. W przypadku omawianej wcześniej
gry wydobywczej chcieliśmy mieć pewność, że projektujemy obiekty, które można łączyć w celu
stworzenia interesujących scen i znaczących wyborów. Na przykład, na rysunku 3.22, wieżyczki
potencjalnie wywołują reakcję łańcuchową spadających stworzeń skalnych, która ostatecznie niszczy
wieże i toruje drogę do wiązki kryształów, ale gracz musi unikać spadających kamieni i pocisków
wieżyczek. Gracz mógł wywołać reakcję łańcuchową własną bombą. Istnieje wiele sposobów,
obejmujących konserwatywne i ryzykowne wybory, aby rozegrać tę scenę.

Ta scena pojawia się dopiero po tym, jak zarówno wieżyczki, jak i kamienne potwory zostaną
wprowadzone indywidualnie (coś, co robiliśmy we wcześniejszych scenach). Gracz nie jest w stanie
dokonać tych wyborów - konserwatywnych w porównaniu z ryzykownymi, czy zainicjować reakcję
łańcuchową bombą, kulą, czy próbować całkowicie jej uniknąć - chyba że najpierw zrozumie, jak
poszczególne obiekty - skalny potwór i wieżyczka - praca. Bez tej wiedzy, opartej na wcześniejszych
doświadczeniach, ten pokój jest pułapką, a nie areną wyboru gracza.
Chwile inwersji
Spotkanie z przytłaczającą siłą, nagłe przesunięcie punktu ciężkości gry to moment odwrócenia. Chwile,
w których zasada w tle nagle wychodzi na pierwszy plan - gdy myśliwy staje się ściganym lub odwrotnie
- to momenty kulminacyjne w tempie zwierzyny. Myśląc o kształcie sceny, momenty inwersji sprawiają,
że kształt sceny jest bardziej dynamiczny. Wizard of Wor (1981), gra, która zainspirowała Lesbian
Spider-Queens, jest oparta na regularnych momentach inwersji. Wor to gra, w której dwaj ludzcy
gracze („wojownicy”) próbują przetrwać labirynty pełne potworów - arenę tytułowego złoczyńcy,
Czarodzieja Wor. Labirynty to symetryczne labirynty ścian i korytarzy; oznaczone drzwi po obu stronach
pozwalają graczowi „zawinąć” na drugą stronę labiryntu. Wiele potworów patroluje każdy labirynt,
prześladując graczy. Potrafią strzelać kulami do wojowników i są niewidoczne, gdy wojownik nie
zajmuje tego samego korytarza. Na dole ekranu znajduje się radar - mniejsza mapa labiryntu - która
pokazuje pozycje wszystkich potworów. Gracze muszą na nim polegać, aby wyśledzić ukryte potwory.
Potwory zaczynają się znacznie wolniej niż gracze i stopniowo zwiększają prędkość, aż będą znacznie
szybsze. Odpieranie hord potworów jest trudne. Wojownicy mają przewagę liczebną - potwory
nadciągają z każdej strony i, tak jak w Space Invaders, na ekranie może znajdować się tylko jedna kula
naraz. Oznacza to, że chybione strzały mogą być katastrofalne, a wojownik, który działa pochopnie,
jest łatwo przytłoczony. Wojownicy mogą też strzelać do siebie nawzajem - przypadkowo lub celowo.
(Gra przyznaje dużą premię punktową graczowi, który strzela do drugiego, aby dodać pokusę do
dynamiki między graczami). Gracze często rozdzielają się, pracując nad różnymi częściami labiryntu,
znajdując korzystne pozycje i często pracując, aby ich bronić przed wrogami. pochodzących z wielu
różnych miejsc. Rysunek 3.23 przedstawia przeciętny labirynt w Wizard of Wor.

Kiedy ostatni potwór zostaje zniszczony, coś się dzieje - nagle. Worluk, zwierzak czarodziej, pojawia się
gdzieś w labiryncie. Ta istota nie będzie strzelać do wojowników. Worluk jest zawsze widoczny na
ekranie. Próbuje dotrzeć do jednych z drzwi - drzwi otaczających po lewej i prawej stronie ekranu - i
wyjść z labiryntu. Teraz gracze, po odparciu ogromnego tłumu agresywnych potworów, mają okazję
zostać łowcami. Worluk może zabić wojownika przy kontakcie, ale go nie ściga - po prostu próbuje
szybko dotrzeć do drzwi wyjściowych. Jest dwoje drzwi wyjściowych. Worluk porusza się o wiele za
szybko, by pojedynczy wojownik mógł go ścigać. Polowanie na Worluka wymaga pracy zespołowej.
Nagroda za złapanie Worluka w rzeczywistości jest korzystna dla obu graczy; powoduje to podwojenie
wszystkich punktów dla obu graczy w następnym labiryncie. Gracz po raz pierwszy przewyższa liczebnie
wroga i ma motywację do współpracy. Strzelanie do Worluka czasami podburza samego
Czarnoksiężnika - który spędza większość gry na drwinach z graczy na głos, niewidoczny - do pojawienia
się w labiryncie i próby zabicia wojownika w ramach kary. Pomyślne strzelanie do Czarodzieja to trudne
zadanie, ale to jeden z najwspanialszych momentów zamiany ról w grze. Tempo Czarnoksiężnika Wor
jest określone przez kontrast między tymi długimi scenami, w których gracze bronią się przed wieloma
wrogami, a tymi szybkimi, w których mają możliwość uderzenia i uzyskania mocy, być może
upokorzenia swojego przeciwnika. Gdyby nie te chwile - gdyby nie było Czarodzieja ani Worluka, tylko
niekończące się labirynty i potwory - gra nie zmieniłaby tempa; przestrzeń możliwości pozostałaby taka
sama przez cały czas. Zasadniczo byłaby to pojedyncza, nieprzerwana scena. Odwrócenia, które mają
miejsce w scenach Worluk, nie tylko nadają narracyjny kształt każdemu labiryntowi - oznaczają koniec
sceny i uwolnienie napięcia, które narosło w tej scenie - ale nadaje grze bardziej dynamiczny kształt.
Powoli poluj na rozrywkę złoczyńcy, miej krótką, szaloną okazję, by zaatakować tego złoczyńcę.
Mówimy więcej o powodach, aby dać graczowi „zmianę tempa”, aby później zmienić kształt gry, a tym
samym przestrzeń możliwości.

Szansa
Ponieważ pracujemy z komputerami, łatwo jest wykorzystać szansę w wielu różnych obszarach
projektowania. Komputerowi trudno jest wygenerować prawdziwie losową liczbę, ale jest w stanie
wygenerować w locie praktycznie losowe liczby o dowolnej wielkości. Twórca gry może wykorzystać je
do wielu różnych celów.
Przydatność szansy w projektowaniu scen polega na tym, że gra skupia się na samych zasadach, a nie
na tym, jak się z nimi spotyka. Losowość działa najlepiej, gdy gracz ma do czynienia ze skomplikowaną

siecią reguł; może służyć do zapewniania niezliczonych kombinacji tych reguł i obiektów. Losowość nie
jest skrótem do projektowania. Jego funkcja ma znacznie mniejszy wpływ na bardziej zwięzłe zestawy
reguł. Szansę najlepiej wykorzystać do kombinatorycznych końców. Weźmy na przykład grę Crosstown
(2009), grę Xbox Indie, która jest potomkiem Wizard of Wor. Gracze do czterech eksplorują labirynt
pełen stworzeń, próbując zebrać cztery obiekty mocy. W obsadzie gry jest ponad 15 stworzeń, z
których wszystkie wchodzą w interakcje z graczami i między sobą na różne sposoby. Buduje się mury,
niszczy je, atakuje tylko inne potwory (nie graczy), szuka i broni obiektów poszukiwanych przez graczy.
Interakcje między tymi stworzeniami są w centrum zabawy. Układy każdego labiryntu są ważne tylko
dlatego, że zmuszają stworzenia - i czterech graczy - do interakcji. W rezultacie każdy labirynt jest
prostym, losowo narysowanym wzorem, z symetrią lewo-prawo i wieloma rozgałęziającymi się
ścieżkami,

który pozwala na wiele interakcji, ale także na pojedyncze spotkania, które są izolowane do różnych
korytarzy. Grałem we wczesną wersję Crosstown, w której labirynty były znacznie większe. Stworzenia
i gracze nie wchodzili w interakcję ze względu na większą przestrzeń. Kiedy autor zmniejszył labirynty,
gra zaczęła się naprawdę spotykać - bohaterowie wchodzili w interakcje znacznie częściej. Crosstown
nie może wiele zyskać dzięki zaprojektowanym labiryntom. Wizard of Wor, który ma mniejszą obsadę
postaci, które nie wchodzą ze sobą w interakcje, a jedynie gracz, korzysta z zaprojektowanych
labiryntów. Niektóre z tych labiryntów są w rzeczywistości momentami inwersji: scena na arenie, która
ma duży, otwarty, bez ścian obszar pośrodku, oraz dół, który jest całkowicie bez ścian. Ponieważ ściany
są tak ważne dla osłony, te sceny przedstawiają poważne zamieszanie dla gracza. Ale szansa nie musi
oznaczać wszystkiego albo nic. Weźmy pod uwagę Worluka w Wizard of Wor. Kiedy pojawia się w
labiryncie na końcu sceny, robi to w losowo wybranej pozycji.

Co by się stało, gdyby Worluk pojawiał się na tej samej pozycji w każdym dopasowaniu? Gracze mogli
przewidywać jego pojawienie się i być na to gotowi za każdym razem, rozładowując jego moc jako
sytuację, która wymaga od graczy współpracy. Zatem szansa może przełamać stagnację w grze.
Potwory w Wor pojawiają się za każdym razem w różnych miejscach, dzięki czemu gracze nie mogą po
prostu zapamiętać każdej sceny. To przenosi nacisk z nauki scen na radzenie sobie z potworami. Sam
Czarodziej, kiedy się pojawia, teleportuje się na przypadkowe pozycje, czyniąc go mniej wrogiem,
którego można przechytrzyć, niż siłą natury, którą trzeba znieść. Ważniejsze stają się zasady interakcji
z potworami, pozostawania przy życiu, a nie szczegóły każdego spotkania. Szansa jest również
przydatna do łamania symetrii. W Glitch Tank (2011) Michaela Brougha na iPada, dwóch graczy próbuje
zniszczyć się nawzajem, wybierając komendy dla robotów. Polecenia obejmują „skręć w prawo”, „idź
naprzód” i „wystrzel laser”. Ale polecenia dostępne dla każdego gracza - cztery naraz - są wybierane
losowo, podobnie jak karty z potasowanej talii .

Tak więc idealny ruch nie zawsze jest dostępny, a gracze często muszą wybierać i włączać do swoich
strategii ruchy mniej niż idealne. W efekcie obaj gracze nie mogą wykonywać tej samej serii ruchów.
Gdyby to było możliwe, rezultatem byłaby stagnacja: gracz, który grałby najszybciej, miałby przewagę.
W grze nie chodzi o to, kto może grać najszybciej, chociaż szybkie myślenie jest ważną umiejętnością
w Glitch Tank. Celem gry jest wymanewrowanie przeciwnika za pomocą otrzymanych zasobów. Szansa
w tym przypadku utrzymuje dynamikę między graczami uniemożliwiając im symetryczne działanie.
Szczera rozmowa
Porozmawiajmy o tym, jak zaprojektowana przeze mnie scena przeszła od koncepcji do ostatecznej
wersji. Scena pochodzi z gry REDDER, z 2010 roku. Bohaterka REDDER, Hannah, jest astronautką, która
ląduje na Marsie, gdy jej statek kosmiczny wyczerpuje zapas klejnotów paliwa. Aby uciec, musi znaleźć
dodatkowe klejnoty rozrzucone po ruinach opuszczonej cywilizacji, porzuconej przez życie, ale jej
elektroniczne mechanizmy obronne nadal są online - elektryczne ogrodzenia wciąż skwierczą, strażnicy

robotów nadal patrolują. Czasowniki podstawowe: Hannah może „poruszać się” w lewo i w prawo, na
ziemi lub w powietrzu. Potrafi „skoczyć” do czterech i pół raza jej wzrostu, co oznacza, że może „wspiąć
się” na wszystko do czterech przecznic - blok będący stałym obiektem o różnym wyglądzie, tak wysokim
jak Hannah i nieco szerszym.

Czasowniki drugorzędne: Hannah może „wyzwalać” przełączniki, które otwierają lub zamykają jej
drogę do przodu. Przejście przez stare marsjańskie krypty i laboratoria jest regulowane przez bramy,
które bardziej przypominają elektroniczne ściany. Te rzeczy występują w dwóch stanach: rozszerzonym
i wycofanym. Po rozłożeniu działają jak solidne bloki, służąc jako ściana, podłoga, sufit - fizyczne
przeszkody, przez które Hannah nie może przejść. Kiedy wycofują się w tło, są tak nieuchwytni jak
powietrze, trwała przestrzeń, przez którą Hannah może przejść. Ściany elektroniczne występują w
dwóch kolorach: czerwonym i zielonym. Jeden kolor jest zawsze wydłużany, a drugi cofany. Dotknięcie
zielonego przycisku powoduje oddalenie zielonych ścian, a wydłużenie czerwonych ścian: dotknięcie
czerwonego przełącznika powoduje odwrotne działanie. Przełączniki to skanery: uruchamiają się w
momencie, gdy Hannah przez nie przechodzi, czy tego chce, czy nie.

Pierwszą ich funkcją jest kierowanie eksploracją świata przez gracza: czerwoną ścianę na jednym
ekranie można otworzyć za pomocą czerwonego przełącznika kilka ekranów dalej, co wymaga od
gracza, aby ją znaleźć, co tworzy ciągłość między poszczególnymi scenami gry. Przełączniki i ściany
mogą być również drzwiami jednokierunkowymi: samo przejście przed przełącznikiem aktywuje go,
niezależnie od tego, czy jest to korzystne dla gracza. Może ten przełącznik tworzy ścianę w korytarzu,
przez który właśnie przeszła Hannah, uniemożliwiając jej natychmiastowy powrót. Możesz zobaczyć,
jak przełączniki mogą być nawet pułapkami: ponieważ rozbudowane ściany działają jak stałe obiekty,
wyobraź sobie zbudowaną z nich platformę powietrzną. Gdyby Hannah dotknęła przełącznika, podłoga
by się otworzyła. Musiałaby unikać przełączników podczas przemieszczania się po platformie.

Mars REDDER jest podzielony na odrębne obszary, aby pomóc graczowi skoncentrować się na
eksploracji. Każdy obszar różni się nie tylko wizualnie (to znaczy, że bloki tworzące ten obszar wyraźnie
różnią się od tych z innych obszarów), ale także kształtem. Na przykład jeden obszar to podziemne
miasto, podzielone na dwa obszary, z bramą oddzielającą górne miasto od dolnego miasta. Kolejny
obszar to rodzaj puzzli, z czerwonymi i zielonymi bramkami oddzielającymi poszczególne ekrany.
Postęp wymaga manipulowania przełącznikami we właściwej kolejności. Jednym z najgłębszych
obszarów jest otwarta jaskinia składająca się z wielu pomieszczeń, po których można przemierzać
system szyn i kładek. Przejście z pokoju do pokoju jest ponownie regulowane przez przełączniki i
bramy. Podczas gdy obszar puzzli to labirynt, ten obszar jest prosty: w każdym pokoju znajduje się
przełącznik otwierający wejście do następnego pokoju, zwykle umieszczony aby osiągnąć pozycję.
Kiedy Hannah go dotknie, może przejść do następnego pomieszczenia na ścieżce. Istnieją dwie ścieżki,
którymi gracz może podążać, aby poruszać się po jaskini: okrąg zgodny z ruchem wskazówek zegara i
okrąg przeciwny do ruchu wskazówek zegara, które łączą się w dolnej środkowej części. W górnym
środkowym pomieszczeniu, pokazanym na zielono na rysunku 3.31, ścieżki rozdzielają się, dając
graczowi wybór.

Rysunek pokazuje górny środkowy pokój, w którym ścieżki się rozdzielają.

Przynajmniej tak pierwotnie wyglądał ten pokój we wczesnej wersji gry. Jest symetryczny, ponieważ
rola sceny jest symetryczna: gracz może wybrać lewą lub prawą ścieżkę. Wchodzi do pokoju od dołu.
Musi wspiąć się na jedną z półek po lewej lub prawej stronie, a następnie przeskoczyć przez najbliższy
słup zwieńczony elektrycznym ogrodzeniem, aby dotknąć przełącznika nad nim. (Ogrodzenia
elektryczne są niebezpieczne. Hannah będzie musiała wrócić do poprzedniej sceny i zacząć od nowa,
jeśli na niej wyląduje). Przełącznik otwiera lewe i prawe wyjścia i zamyka ścieżkę, przez którą weszła,
zamieniając ją w solidną podłogę. Więc to był pokój przez jakiś czas. Musiałem jednak połączyć ten
obszar - jaskinię pomostów i jednokierunkowych drzwi - z innym obszarem nad nim, wspomnianym
wcześniej podziemnym miastem. W interesie mobilności gracza musiał istnieć sposób na przejście
między tymi dwoma obszarami w dowolnym kierunku. Ta scena, środkowe górne pomieszczenie,
wydawała się najbardziej logicznym miejscem, w którym gracz mógł wejść z góry, będąc skrzyżowaniem
dwóch ścieżek tego obszaru. Połączenie tutaj zapewniłoby graczowi największy wybór. Musiałem
stworzyć pionowe połączenie między tym pokojem a tym nad nim. Żałowałem, że musiałem złamać
wizualną symetrię sceny, która idealnie pasowała do symetrycznych wyborów lewo / prawo
dostępnych dla gracza. A jeśli złamana symetria była częścią pozornej historii tego pokoju? Otwór w
górnym pomoście może być pionowym połączeniem z powyższym obszarem, a obecność otworu może
oznaczać strukturalny rozkład, który zniszczył pozorną oryginalną symetrię pomieszczenia.

Rysunek poniższy przedstawia następną iterację sceny.

Fragment, który wyjąłem z sufitu, spoczywa teraz na platformie poniżej, gdzie na platformie lustrzanej
znajdują się ogrodzenia elektryczne. Konsekwencją jest zawalenie się części sufitu, zmiana układu
pomieszczenia i utworzenie ścieżki w górę. Ta platforma na szczycie platformy zapewnia wystarczającą
wysokość, aby Hannah mogła wskoczyć przez dziurę na szczyt powyższego pomostu i podróżować
wzdłuż niego - dwa pokoje po prawej to przejście do obszaru miasta powyżej. Ale ta zmiana
wprowadziła nowy problem. Gracz nadal może uderzyć w zielony przełącznik, skacząc z lewej półki nad
płotami. Ale ponieważ prawa platforma jest tak wysoka, jeśli spróbuje skoczyć i nacisnąć przełącznik z
prawej strony, uderzy w sufit i zejdzie wcześnie, lądując na płocie elektrycznym.

To była zła przerwa w symetrii pomieszczenia, która się nie nadawała. Nie ma żadnego wizualnego
wskazania, że skakanie z prawej strony powinno być mniej ważne lub bardziej niebezpieczne niż
skakanie z lewej.
Jak więc mogę udostępnić przełącznik zarówno z lewej, jak i z prawej strony? Gdybym pozbył się
przewróconego pomostu - obniżając wysokość prawej platformy - Hannah mogłaby skoczyć do
przełącznika, ale nie mogła dosięgnąć górnej dziury. Cóż, to wyrwany kawałek sufitu, prawda? Nie ma
powodu, dla którego musi być równo z platformą, na której leży. Dlaczego zniszczona architektura
miałaby znaleźć się w tak schludnym miejscu? Rysunek to gotowa scena.

Przesunąłem zwalony pomost o jedną przecznicę, tak aby wystawał nad platformę. Dodatkową zaletą
jest to, że wizualnie jest jeszcze bardziej asymetryczny - to znak, że jest to wyjście z symetrii całego
lewego / prawego obszaru pokazanego na rysunku 3.31. Skacząc ze szczytu zawalonego pomostu, gracz
może dotrzeć do dziury powyżej i przejścia do miasta. Skacząc z odsłoniętej platformy obok niej, gracz
może nacisnąć przełącznik i wyczyścić elektryczny płot. Teraz pokój wypełnia każdą funkcję, jakiej od
niego chcę. Tworzyłem, grałem, identyfikowałem problemy, zmieniałem się, grałem ponownie,
odkrywałem nowe problemy, zmieniałem się ponownie, grałem ponownie i rozwiązałem problem. To
jest projekt.
Przegląd
* Scena jest najbardziej podstawową jednostką tempa w każdej grze. To, co stanowi scenę, może być
inne w każdej grze.
* Obowiązkiem sceny jest wprowadzenie i rozwinięcie zasad gry. Obiekty są budulcem naszych scen,
których używamy do tworzenia wyborów.
* Ważne jest, aby jasno przedstawić zasady, aby gracz zrozumiał, co one oznaczają i co reprezentują,
gdy napotyka je w kolejnych scenach.
* Powinniśmy korzystać z ustalonych przez nas reguł - czasowników, obiektów, ich relacji - do
tworzenia wyborów dla gracza. W przeciwnym razie tworzymy wybory, które nie mają związku z grą.
* Sceny często składają się z wielu drobnych wyborów, wyłącznych dla indywidualnego wykonania
sceny przez każdego gracza. Dlatego często warto myśleć i projektować pod kątem ogólnego kształtu
sceny.

* Każda scena powinna mieć cel, który możemy zidentyfikować: opracować określoną regułę lub
przedstawić konkretny pomysł. Projektowanie oznacza używanie zasad, które gracz już rozumie, aby
przekazać ten pomysł.
* Nakładanie warstw - w tym różne zasady, które dobrze współgrają ze sobą w scenie, na przykład
sprawianie, że gracz śledzi dwa różne rodzaje ruchu jednocześnie - może tworzyć silniejsze, bardziej
efektywne sceny.
* Chwile odwrócenia lub kulminacji nadają scenie bardziej dynamiczny kształt i mogą zwrócić uwagę
na różne aspekty czasowników gracza.
* Szansa przydaje się do skupienia się w grze na interakcjach między regułami, a nie na sposobie ich
prezentacji. Na przykład używanie losowych wzorców do układów scen jest najbardziej przydatne, gdy
ważne są interakcje między wieloma regułami, a nie spotkania, które można za ich pomocą
zainscenizować.
* Szansa pozwala nam przełamać stagnację, zakłócając zdolność gracza do przewidywania gry i łamania
symetrii, zmuszając konkurujących graczy do odmiennej gry.
* Projektowanie sceny często wymaga kilku szkiców. Pomiędzy szkicami graj, identyfikuj problemy i
wprowadzaj zmiany, aby je rozwiązać.

KONTEKST
Gry składają się z reguł, które pozwalają nam tworzyć wybory dla gracza. Ale te wybory istnieją tylko
wtedy, gdy gracz rozumie te zasady. Kontekst pomaga graczowi przyswoić sobie te abstrakcyjne reguły,
które składają się na naszą grę. Gry cyfrowe mogą wykorzystywać grafikę, animację, muzykę i dźwięk
do kształtowania tego kontekstu i komunikowania się z graczem. Te kanały komunikacji mogą wiele
powiedzieć.
Pierwsze wrażenia
Grałem we wczesną wersję Super Crate Box (2010), zanim była dostępna online. W tej grze pola
pojawiają się w losowych miejscach na ekranie; gracz jest oceniany na podstawie liczby skrzynek, które
może zebrać. Różnego rodzaju zielone potwory - małe i szybkie, duże i powolne, potwory, które biegną
przed siebie i te, które aktywnie ścigają gracza - spadają z dziury w górnej części ekranu i przesuwają
się w dół. Jeśli dotrą do samego dołu ekranu, nie dając się zastrzelić, pociąć, eksplodować ani w jakiś
sposób zamordować przez gracza, wpadają do dziury na dole i pojawiają się ponownie z dziury na
górze, szybciej niż wcześniej i teraz czerwony zamiast zielonego.

Tak więc strategia w tej grze to równowaga między zbieraniem skrzyń a utrzymywaniem populacji
potworów w ryzach za pomocą broni dostępnej dla gracza. Jeśli gracz zbierze pudełko, które zawiera
losowo wybraną broń, której musi użyć, jest zmuszony zmienić swoją strategię. Taka jest dynamika gry.
Oto część, która mnie zdezorientowała: we wczesnej wersji gry, w którą grałem, podczas gdy potwory
ponownie pojawiają się na górze, silniejsze (i czerwone) po wskoczeniu do dziury, kiedy wskakuję moją
małą postać do tej samej dziury, umiera. Był to dla mnie irytujący brak konsekwencji. Jako projektant
rozumiem, dlaczego autorzy chcieliby trzymać gracza w ograniczonym obszarze, który podkreśla ruch
poziomy tak samo, jak ruch pionowy. I rozumiem, dlaczego chcieliby, aby potwory podróżowały ścieżką
między wprowadzeniem a eskalacją. Ale kiedy grałem, gra nie przekazała ważnej zasady: nie mogę
wskoczyć do jamy tak, jak potrafią to potwory. Ta gra też nie pomogła mi zapamiętać tej zasady;
pomimo tego, że umarłem za pierwszym razem, raz po raz wskakiwałem do tej śmiercionośnej dziury
podczas chaotycznego szału gry. Rozwiązaniem, które wymyślili twórcy Super Crate Box, był prosty
efekt wizualny: podpalili dziurę. Czerwone płomienie tańczą teraz w otworze na dole ekranu. Jeśli gracz
wpadnie, jest usmażony. Jeśli potwór wpadnie do środka, jest rozgrzany do czerwoności i wypuszczany,
gwałtownie przyspieszając, gdy spada z górnej części ekranu. Mogę to kupić: to tylko niewielka zmiana
wizualna, ale uzasadnia to, dlaczego dziura mnie zabija, ale przekształca potwory. Zapewnia kontekst.

Na poziomie mechanicznym gry dotyczą zasad i interakcji. Wprowadzamy rzeczy, które są
niebezpieczne dla gracza, więc może dojść do konfliktu, abyśmy mogli opracować czasowniki gracza:
musisz być dobry w poruszaniu się, aby uniknąć niebezpieczeństw, które spadają na ciebie. Musisz
wiedzieć, jak kierować swoimi strzałami, aby zastrzelić potwora. Ale w skrócie, nasze zasady są po
prostu takie: abstrakcje. Strzelanie z pistoletu, bieganie w kółko i unikanie niebezpieczeństw - to
złożone, zniuansowane czynności. Nie chcemy tworzyć symulacji biegania (ostrzeżenie: czasami może
to robimy). Próbujemy opowiedzieć historię. Więc abstrakcyjne. Skąd gracz wie, że blip jest
niebezpieczny? Skąd ona wie, żeby tego nie dotykać? Cóż, może wyglądać jak niebezpieczny potwór,
ze wszystkimi kłami i pazurami. A co jeśli zamiast meandrować, przesuwa się w stronę gracza,
agresywnie? Mogło poruszać się powoli, chaos ciężkich kroków, które wstrząsały ekranem. Skąd gracz
wie, że strzelanie do niego to dobra rzecz? Cóż, po wystrzeleniu blip może zagrać melodia sugerująca
ulgę w niebezpieczeństwie. Gry cyfrowe, działające na ekranach, oddychające przez głośniki, są w
stanie przekazywać graczowi informacje wizualne i dźwiękowe. Obrazy, animacje, dźwięki, muzyka.
Możemy używać tych kanałów do komunikowania zasad naszych gier, podkreślania i podkreślania
ważnych interakcji. Spójrz na grę taką jak Plants vs. Zombies (2009). W tej grze strategicznej gracz
próbuje bronić lewej strony ekranu, wznosząc osłony, każda z inną funkcją, której nie można przesuwać
po ustawieniu. Gracz musi wybrać, jakie obrony ma zbudować i gdzie je zbudować. Aby wspierać inne
rodzaje obrony, należy ustawić różne rodzaje obrony. Siły wroga pojawiają się po prawej stronie i
poruszają się powoli w lewo, dając graczowi czas na dostosowanie strategii i podjęcie decyzji. Pole
bitwy to trawnik. Po lewej stronie ekranu znajduje się dom, rzekomo dom gracza. Mechanizmy
obronne to rośliny zakorzenione w ziemi. Siły wroga to zombie. Te obrazy sugerują rzeczy dotyczące
właściwości tych obiektów w grze, zasad, które nimi rządzą. Dla gracza ma sens to, że gdy roślina jest
sadzona w ziemi w określonym miejscu, nie można jej przenieść. Oczywiście zombie poruszają się
powoli. Sposób, w jaki elementy gry są kontekstualizowane, daje graczowi oczekiwania dotyczące ich
działania. Super Mario Bros. to gra, która początkowo uczy gracza prostej reakcji na każdego
przeciwnika: skoku na głowę. Byłoby interesujące mieć stwora, na którego Mario nie mógłby po prostu
wskoczyć, tak jak wszystkie inne, takiego, którym musiałby ostrożnie manewrować. Ale kiedy gracz jest
uwarunkowany, aby rozwiązać wszystkie konflikty, skacząc na stwora, jak zakomunikować, że skakanie
w tym jednym przypadku jest niebezpieczne? Spójrz na kolczastego żuka w Super Mario Bros.

Wszystkie inne stworzenia w grze mają gładkie kopuły, okrągłe nogginy lub skorupy żółwia. Kolczasty
ma wysokie, postrzępione krawędzie, lśniące i niebezpieczne. Ten mały facet, na którego nie chcesz
wskakiwać. Porównaj to stworzenie z innym stworzeniem z bestiariusza Mario, na którym nie chcesz
skakać - roślina piranii, która wchodzi i wychodzi z rur. Jego celem jest tworzenie platform, które są
tymczasowo bezpieczne, a czasem niebezpieczne. Pysk rośliny piranii, pełen zgrzytających zębów,
wskazuje na szpic w górę. Mario nie chce tego dotykać z góry.

Co ciekawe, jednym z pierwszych stworzeń, jakie gracz napotyka w Super Mario Bros.3 (1988), jest
roślina Venus Firetrap, która skieruje ogień w kierunku aktualnej pozycji Mario. W przeciwieństwie do
piranii, ta roślina ma głowę odwróconą na bok, wycelowaną w Mario. Konsekwencją tego, gdzie
zwrócony jest pysk tej rośliny, jest gładka, okrągła powierzchnia u góry stworzenia. Jedną z pierwszych
rzeczy, o których pomyślałem podczas gry, był skok na głowę. Mario zmarł bez wyraźnego powodu.
Jest to przypadek nieporozumień wizualnych.

Powtarzające się motywy
Kolczasty chrząszcz i roślina piranii z Super Mario Bros. mają podobną właściwość: nie można na nie
wskoczyć. Mają też wspólną właściwość wizualną: ich wierzchołki mają kolce. To jest rodzaj symbolu,
który może stać się częścią ciągłego wizualnego słownictwa gry. Jeśli gracz napotka obiekt o
charakterystycznym wyglądzie, który jest zgodny z jedną regułą gry, będzie oczekiwać, że podobnie
wyglądający obiekt będzie przestrzegać tej samej zasady później. Projekt wizualny w grach polega na
kształtowaniu oczekiwań gracza. W Spyro the Dragon (1998), jednym z głównych czasowników
bohatera jest oczywiście „zionąć ogniem”. Gracz za pomocą tego ognia pokonuje przeciwników i
rozbija skrzynie pełne kosztowności. Ale nie wszystko w grze da się pokonać ogniem. Gra
konsekwentnie używa metalu do wskazywania rzeczy, które są nieprzepuszczalne dla ognia, takich jak
zbroje przeciwników czy niektóre typy skrzyń. Ten metal to wyróżniające się wizualnie błyszczące
srebro. Jeśli gracz użyje na nim ognia, nagrzewa się na chwilę na czerwono, aby potwierdzić interakcję
między ogniem a nim, a następnie schładza się z powrotem do swojego normalnego srebra. Zwykle
jest to sygnał, że gracz powinien wypróbować inny czasownik, „ładowanie pchnięcia głową” na
przeciwnika lub pojemnik. Jednak nie tylko opancerzeni przeciwnicy i metalowe skrzynie wykorzystują

wizualny motyw podgrzewania metalu. W miarę postępów w grze pojawiają się inne obiekty reagujące
na ogniste pojemniki, które po podpaleniu płonącym oddechem Spyro wyrzucają klejnoty, które
lewitują nad nimi na gejzerze gorącego powietrza, oraz przełączniki w kształcie wentylatorów, które
obracają się po podgrzaniu do otwartych bram. Te rzeczy są również metalowe, co wskazuje, że nie
mogą zostać zniszczone przez ogień, ale zmienią się. Nagrzewają się tak jak metalowe skrzynie, które
gracz napotyka po raz pierwszy, ale motyw rozgrzanego metalu rozwinął się dalej; w przeciwieństwie
do skrzyń, tryskacze klejnotów i przełączniki wentylatorów zmieniają się w znaczący sposób. Zaga-33
(2012) Michaela Brougha to gra strategiczna o poruszaniu się po obcej planecie, która jest generowana
od nowa przez przypadek za każdym razem, gdy grasz. Położenie ścian, teren, na którym pojawiają się
potwory, artefakty, z których gracze mogą korzystać - wszystkie są losowe. W rzeczywistości wygląd
użytecznych artefaktów jest również losowy. Czteroramienny krzyż może być bronią laserową w
jednym zagraniu, leczącym przedmiotem w następnym lub urządzeniem, które zmienia układ ścian w
pokoju. Po użyciu przedmiotu jest on identyfikowany do końca tej rozgrywki - gracz wie, że tym razem
przedmiot w kształcie lizaka zamraża potwory w miejscu. Ale z konieczności żaden z obrazów
artefaktów nie może nic przekazać na temat jego wykorzystania. Wszystkie mają dziwne, zawijane
kształty. Ale między nimi musi być jakaś wizualna spójność, prawda? Gracz musi wiedzieć, że ta rzecz
w rogu pokoju to artefakt, który może podnieść i użyć, chociaż ten, którego celu jeszcze nie
zidentyfikowała. Musi umieć odróżnić artefakt o abstrakcyjnym kształcie od niebezpiecznego potwora.
Brough osiąga to, nadając każdemu zestawowi obiektów unikalną, spójną paletę kolorów (patrz
rysunek 4.6). Artefakty, niezależnie od kształtu, są zawsze pomarańczowo-brązowe. Potwory są zawsze
jasnozielone (z małymi pomarańczowymi refleksami). Ściany są zielono-szare, a podłoga czarnofioletowa. Każdy element świata gry jest oznaczony różnymi kolorami. Gracz może jeszcze nie wiedzieć,
co robi przedmiot w kształcie lizaka, ale wie, że jest to artefakt, którego może użyć. Znowu pojawia się
motyw wizualny; w abstrakcyjnym świecie Zaga-33 motyw może być tak prosty, jak pomarańczowy
kontra zielony.

Projektowanie postaci
Sposób, w jaki pojawiają się obiekty w grze, powinien informować gracza o tym, co robią i jakie są ich
relacje między sobą oraz z graczem. Powinien także różnicować obiekty: obiekty podlegające innym
regułom powinny być wizualnie rozróżnialne od siebie. Łatwym sposobem na to jest zwrócenie uwagi
na sylwetkę obiektu lub jego kształt. W ramach ćwiczenia mój przyjaciel Leon Arnott stworzył własną
zhakowaną wersję gry Super Mario Bros. o nazwie Silhouette Mario Bros. Zaczernił wszystkie postacie
w grze, zarówno Mario, jak i potwory, aby wyglądały jak jednolite czarne kształty. I oczywiście odkrył,
że wszystko w grze jest nadal doskonale rozpoznawalne. Wróg żółw, który staje się pociskiem, gdy
Mario na niego wskoczy, ma inny kształt niż wrogi grzyb, co nie. Chrząszcz, na który można bezpiecznie
wskoczyć, różni się od chrząszcza, którego dotykanie jest niebezpieczne. Spójrz na rysunek. Czy
rozpoznajesz te postacie?

Jedyną informacją, którą gracz traci na sylwetce, jest to, czy żółw zatrzyma się na półce lub odwróci
kurs - gra używa koloru, zielonego lub czerwonego, aby to rozróżnić. Lesbian Spider-Queens of Mars,
wspomniana w Części, „Sceny”, to dynamiczna gra, w której niewolnicy-renegaci królowej próbują
przytłoczyć ją liczbami. Ważne jest, aby gracz mógł na pierwszy rzut oka stwierdzić, z jakim rodzajem
przeciwnika ma do czynienia - czy niewolnik jest niewolnikiem w zbroi, do którego można podejść tylko
od tyłu czy z boku; gladiator, który będzie szukał i ścigał królową; alchemik, który zostawia za sobą
ognisty ślad; lub księżniczka, która jest warta dużo punktów, jeśli gracz zdoła ją złapać, zanim ucieknie.
Gra wykorzystuje kilka różnych znaczników, aby rozróżnić sylwetki różnych odmian niewolników. Po
pierwsze, każdy ma inną fryzurę. Początkowo losowo poruszający się niewolnicy mają irokezi,
niewolnicy w zbrojach mają krótkie boby, gladiatorzy mają kolce, alchemicy mają proste włosy
sięgające do szyi, a księżniczka ma podwójne kucyki, które podskakują, gdy się porusza. Dzięki temu
niewolnicy mają różne sylwetki, nawet gdy są owinięci kokonem przez królową - w strategii gracza
ważne jest, aby wiedzieć, które zagrożenie powróci, jeśli królowa nie będzie w stanie zebrać
niewolnika, zanim się uwolni.

Każdy niewolnik nosi też inną broń - to banalna różnica, ponieważ wszystkie oznaczają śmierć, jeśli
niewolnikowi uda się podkraść do królowej. Różne rodzaje broni służą jedynie do rozróżnienia
zachowań różnych niewolników. Oprócz zmiany sylwetki postaci, różne bronie pomagają
scharakteryzować ich właścicieli. Sztylet niewolnika irokezów to najmniejsza broń w grze - najmniej
śmiertelne zagrożenie. Gladiator nosi topór: większą broń, która może sugerować, że jest bardziej

doświadczonym wojownikiem i będzie się zachowywać bardziej agresywnie. Alchemik nosi miecz dłuższy niż sztylet, ale mniej brutalny niż topór. Woli unikać bezpośrednich konfrontacji - jej
prawdziwym zagrożeniem jest ogień. Folia szermiercza księżniczki jest klasowym symbolem;
ogrodzenie jest o łasce i opanowaniu przed śmiercionośną siłą. Księżniczka może zabijać, ale chciałaby
całkowicie uniknąć konfrontacji. Opancerzony niewolnik nosi długą włócznię i dużą tarczę: tarcza
dostarcza kontekstu dlaczego można ją ostrzeliwać tylko od tyłu lub z boków. Ale tarcza nie sugeruje
krzywdy, nie przekonuje mnie, że jest śmiertelna w dotyku. Jako gracz mógłbym oczekiwać, że
popchnie królową swoją tarczą, zanim spodziewam się, że zabije królową. Dlatego długa włócznia sięga
poza tarczę, aby przód sylwetki niewolnika był ostrym końcem, a nie płaską powierzchnią. Projekt
postaci również odróżnia niewolników od królowej - to jest ważniejsze niż te dźwięki, ponieważ pozycja
hetmana jest najważniejszą pozycją na ekranie. Gracz musi mieć możliwość natychmiastowej
identyfikacji. Byłoby to trudne, gdyby nie można jej było łatwo odróżnić od wszystkich innych
poruszających się postaci na ekranie - a zazwyczaj jest ich dużo.
Królowa ma cztery nogi (patrząc z boku), co tworzy inną sylwetkę niż niewolnik z dwoma nogami.
Istotny jest również kolor. Podobnie jak w przypadku potworów i przedmiotów Zagi-33, królowa jest
przedstawiona w innej palecie kolorów niż niewolnicy. Niewolnicy są żółci, karmazynowi i czerwoni,
czasem biali. (Księżniczka nosi białą biżuterię, a niewolnica w kokonie jest owinięta bielą). Królowa jest
czerwono-niebieska - niebieski jest o wiele chłodniejszym kolorem niż te, które noszą niewolnicy.
Połączenie koloru niebieskiego i czerwonego, w równych częściach, również reprezentuje największy
kontrast na ekranie - naturalne miejsce, w którym może się skupić oko.

Bardziej subtelna różnica polega na tym, że podczas gdy każdy niewolnik ma usta i oczy, twarz królowej
jest pusta. Ma nos i cienie, które mogą sugerować policzki, ale nie ma oczu ani ust. To tworzy
dychotomię, która odzwierciedla dynamikę władzy w relacjach w grze: głównym zastosowaniem ust
niewolnika w tej grze jest krzyczenie, gdy jest otoczona kokonem przez królową. Z kolei brak
widocznych emocji królowej sugeruje kontrolę, spokój, wygląd kamiennego popiersia lub inny symbol
władcy. To kolejne wizualne przypomnienie, że ta postać działa zupełnie inaczej niż pozostałe.
Animatorzy pracujący poza grami znają te techniki od dawna - aby postacie wyróżniały się i zapadały
w pamięć, można zmieniać ich sylwetki wraz z innymi wizualnymi wskazówkami, takimi jak kolor.
Mamy jeszcze więcej powodów, aby wykorzystać ten pomysł w grach, ponieważ musimy się
komunikować i podkreśl, że obiekty w grze podlegają innym zasadom.
Animacja
Ruch może służyć do charakteryzowania aktorów, obiektów i reguł. Opancerzona niewolnica w Lesbian
Spider-Queens porusza się wolniej niż inni, aby zrekompensować fakt, że można do niej podejść tylko
od tyłu lub z boków: gracz musi zrobić więcej planowania, aby schwytać tę postać. W konsekwencji

porusza się inaczej niż inni niewolnicy. Podczas gdy większość niewolników w grze biegnie, machając
przed sobą groźną bronią, opancerzony niewolnik wkracza powolny, mechaniczny marsz. Utrzymuje
tarczę skierowaną prosto do przodu, aby przypomnieć graczowi, że z tego kierunku pozostaje nie do
zdobycia.

Gracze mogą powiedzieć, co jest ważne w Lesbian Spider-Queens, ponieważ te rzeczy, żywe istoty,
poruszają się, podczas gdy mniej ważne rzeczy, ściany i sceneria, są nadal.

Może postać gracza porusza się nawet wtedy, gdy gracz jej nie porusza, nie kołysze się na piętach, stuka
stopą lub nie patrzy na gracza z wyczekiwaniem. Upewnij się, że gracz może szybko odnaleźć swoją
postać, ponieważ jej pozycja jest najważniejszą informacją na ekranie. W mojej grze Tombed postać
gracza, Jane, jest animowana, nawet jeśli w rzeczywistości się nie porusza. Istnieje prosta, dwuramkowa animacja przedstawiająca Jane, gdy pcha się do ściany i służy ona ważnemu celowi. Jak
opisano w Części 3, wykorzystywanie niszczącej ściany kolczastej trwającego niszczenia ścian i
przeszkód jest ważne w Tombed. W grze występuje wiele sytuacji, w których gracz musi zaczekać, aż
przeszkoda zostanie usunięta przez kolce.

Zaprojektowano również Tombed tak, aby wywoływał wiele bliskich połączeń między Jane a kolcami,
więc jest wiele sytuacji, w których gracz będzie chciał zacząć się poruszać, gdy tylko przeszkoda zniknie,
aby piszczeć przy kolcach. Jeśli gracz chce zmaksymalizować swój ruch, będzie musiał przytrzymać
przycisk ruchu, zanim przeszkoda zostanie zniszczona. Jeśli Jane stoi przy ścianie, a gracz naciska
klawisz, który przesuwa Jane w kierunku ściany i nic się nie dzieje, co ten brak ruchu przekazuje
graczowi? Z braku animacji mogłaby wyniknąć, że gra nie otrzymała jej wkładu lub że przytrzymanie
klawisza ruchu nie ma tutaj żadnego efektu, podczas gdy w rzeczywistości czas, w którym gracz zyskuje,
przytrzymując klawisz wcześnie, może być bardzo ważny. Animacja pchania mówi graczowi, że jego
wejście zostało odebrane i ma wpływ. Komunikuje się. Ruch może być agresywny, ostrożny,
spanikowany lub kontrolowany. Spójrz na dowolną kreskówkę i zwróć uwagę na sposób, w jaki
poruszają się postacie, kiedy się boją, kiedy podkradają się do innych postaci i kiedy są oszołomione
lub radosne. Ruch może charakteryzować relacje między obiektami. W Berzerk (1980) gracz i grupa
potężnych robotów o szerokich ramionach próbują strzelać do siebie w labiryncie naelektryzowanych
ścian. Dotknięcie ścian oznacza śmierć dla gracza lub robotów.

Mechanizm, który utrzymuje gracza w poruszaniu się po labiryncie, to niezniszczalny, ścigający go robot
o imieniu Evil Otto. Kiedy gracz pozostaje w scenie zbyt długo, Evil Otto wchodzi z tego samego
kierunku co gracz i zaczyna go ścigać. Evil Otto jest reprezentowany w grze przez prostą uśmiechniętą
buźkę. Ale sposób, w jaki Otto się porusza - szybkie, wysokie odbijanie się jak gumowa piłka, gdy
porusza się stabilnie w kierunku gracza - mówi nam wiele o jego relacji z graczem i labiryntem

Odskakujący ruch Otto sugeruje, że znajduje się on nad labiryntem, przewyższając zarówno roboty, jak
i gracza, być może w jakiś sposób połączony z labiryntem. Bardziej namacalnie, jego odbicie wyjaśnia,
dlaczego elektryczne ściany, śmiertelne dla wszystkich innych postaci w grze, nie wpływają na Otto.
Jest dosłownie nad labiryntem. Powolny (choć szybszy w miarę przyspieszania gry), niezachwiany
pościg Otto za gracza charakteryzuje go jako zagrożenie, pomimo jego uśmiechniętej twarzy. Do
przekazania ważnych zmian stanu często wystarczają proste animacje. Wspólny znaczący miga - czyniąc
postać niewidzialną w każdej innej klatce - aby przekazać, że postać jest czasowo niewrażliwa, jak w
okresie karencji po zranieniu. Potężny przeciwnik może błysnąć na czerwono, gdy zostanie uderzony,
aby wskazać, że atak gracza zakończył się sukcesem, ale nie został on w pełni pokonany. Broń odbijająca
się od przeciwnika w nieszkodliwy sposób świadczy o tym, że atak gracza był nieskuteczny. Postać
wijąca się losowo może sugerować, że jest nieszkodliwa. W naszych grach mamy bogate słownictwo
dotyczące animacji.
Kompozycja sceny
Duże obrazy mogą nam powiedzieć tyle samo, co małe obrazy. Kompozycja sceny może skierować
naszą uwagę na najważniejszą część sceny. Rysunek poinżej przedstawia ostatnią scenę gry o nazwie
Labyrinth of Zeux (1993) autorstwa Alexisa Jansena.

W tej scenie obecny jest obiekt poszukiwań gracza, srebrny laska Zeux, i możesz zobaczyć, jak cała
scena została zaprojektowana wizualnie, aby popchnąć gracza w jej kierunku. Obiekty w kształcie litery
T poniżej srebrnego laski to słupy, na których gracz może jeździć. Tworzą strzałę wskazującą na laskę,
a słupy najbliżej laski są jaśniejsze. Laska jest umieszczona pośrodku otwartej przestrzeni, otoczonej
szerokim prostokątem. Tęczowe kolory ścian, narożniki każdej koncentrycznej warstwy wskazują na
Kostur. Wszystko na ekranie zachęca gracza do osiągnięcia ostatecznego celu gry. Uderzająca wizualnie
scena z l'Abbey des Mortes (2010) pokazana na rysunku jest prawie w całości portretem: na tym
ekranie bohater gry nie ma nic do roboty poza stanięciem w oknie i spojrzeniem przez nie.

Ta spokojna scena, prawie pusta, ale ze względu na wierzchołki drzew i krople gwiazd, przedstawia
chwilę spokoju w środku większej, bardziej gorączkowej przygody. Bohaterem jest katar ścigany przez
krzyżowców do opuszczonego kościoła - śmierć jest blisko. Zarówno dla gracza, jak i dla bohatera ta
scena stanowi przerwę od reszty gry. Kompozycja sugeruje tylko, że: widok, wizualna nagroda.
Kompozycja sceny może wiele sugerować o jej naturze. Rysunek poniżeej przedstawia pierwsze cztery
sceny z Monuments of Mars Todda Replogle'a (1991). Sceny te przedstawiają podróż przez jałowy
marsjański krajobraz do wejścia do dziwnej, obcej struktury, pokazanej po prawej stronie. Co oznacza
przejście między marsjańskimi skałami a konstrukcją przemysłową?

Tam, gdzie kończy się marsjański krajobraz, a zaczyna struktura, następuje zmiana w wyglądzie
kształtów, od szorstkiej, kamienistej tekstury do czystych, symetrycznych dźwigarów. Ale jest też
symetria samej czwartej sceny, wyraźny kontrast z nieregularnymi powierzchniami poprzednich scen.
Symetria mówi tutaj o sztuczności konstrukcji: tutaj jest coś zaprojektowanego. Roboty poruszają się
tam i z powrotem i ranią gracza, jeśli wejdzie z nimi w kontakt. W scenach na pustkowiach poruszają
się na świeżym powietrzu, przez rowy i doły, często bardziej przypadkowe niż groźne. W strukturze
marsjańskiej poruszają się tam iz powrotem wzdłuż szczytu, jak żołnierze patrolujący mury fortecy. Są
włączone do symetrii, poruszając się wewnątrz tych ośmiokątów jak fragmenty zegara. To jest miejsce,
z którego pochodzą, do którego należą. Pozioma symetria pierwszych trzech scen wskazuje na wejście

do bazy marsjańskiej, dziurę pośrodku czwartej sceny. Pionowy układ czwartej sceny, obejmujący dwa
strumienie zielonej energii, prowadzi gracza w dół do bazy. Płaskie sceny pustyni sugerują ruch boczny.
Ta industrialna scena, ze swoją symetrią, krzyczy pionowo.
Różnice w kompozycji mogą też coś powiedzieć o scenie. We współpracy Lorena Schmidta i Mickey
Alexander Mouse, Murder Simulator, teren zmienia się między gładkimi, prostymi, symetrycznymi
korytarzami i kamienistym, nierównym brudem. Sugeruje to niekompletną sztuczną strukturę
wbudowaną w ziemię, co jest przyczyną nieregularnej geometrii sceny.
Wizualny kształt
W późnym Bubble Bobble Fukio Mitsujiego (1986) gracze kontrolują dinozaury plujące bąbelkami. Ich
celem jest uchwycenie niebezpiecznych potworów w każdej scenie w bąbelkach, a następnie rozbicie
bąbelków, niszcząc potwory. Dinozaury mogą również jeździć na bąbelkach, wskakując na nie, gdy
pływają po scenie. Bąbelki można rozbijać pojedynczo lub masowo w jednej dużej grupie za wiele
punktów.

W późniejszej scenie zostaje wprowadzony nowy sposób niszczenia potworów: bańka ognia. Wygląda
jak inne bąbelki, które plują dinozaury, ale ma w sobie uwięziony płomień. Kiedy jeden z graczy rozbija
tę bańkę, płomień spada pionowo, aż dotknie powierzchni. Następnie rozprzestrzenia się poziomo,
pokrywając tę powierzchnię ogniem, który podczas jego trwania smaży potwory, które jej dotykają.

Jaki jest najskuteczniejszy sposób przekazania zasad dotyczących konkretnej marki ognia Bubble
Bobble? Bubble Bobble robi to, używając całej sceny jako wizualnej metafory. Rysunek poniżej
przedstawia scenę Bubble Bobble, która wygląda jak wielka patelnia. Kiedy gracz wyskakuje z bańki
ognia, ogień przemieszcza się w dół, a pozioma powierzchnia patelni zostaje pokryta ogrzanym
płomieniem, tak jakby piec został nagle włączony. Potwory zamieszkujące tę scenę poruszają się po
przekątnej w prostych liniach, zmieniając kierunek, gdy dotkną ściany. Te stworzenia podskakują w
górę iw dół, aż dotkną oświetlonej powierzchni patelni. Potem wyskakują w powietrze, tak jak każdy
potwór, gdy zostaje pokonany. Stąd napis na scenie „POPCORN”. Wizualny kształt tej sceny, złożony z
tych samych obiektów blokowych, które znajdują się w pozostałych scenach, mówi graczowi wiele o
interakcjach, których powinien się spodziewać.

Rozważaliśmy już jeden sposób myślenia o kształcie gry: w Części 3 omówiliśmy, jak doświadczenie
grania w grę zmienia się w czasie i jak każda scena daje graczowi inny zakres wyborów, czasem szeroko
otwarte, czasem węższe . Oczywiście równie ważne jest przemyślenie wizualnego kształtu sceny - oraz
tego, co rozmieszczenie obiektów w scenie przekazuje graczowi. Te dwa zmysły „kształtu” mogą
współgrać i oddziaływać na siebie na różne sposoby. Kształty, w jakie układamy obiekty w grze, mogą
determinować sposób, w jaki o nich myśli gracz. W wyzwaniu Chipa (1989), bohater Chipa zbiera chipy
komputerowe, zanim znajdzie drogę do wyjścia z każdej sceny. W tym celu manipuluje przełącznikami,
przesuwanymi skrzynkami, ruchomymi obiektami i innymi elementami. Scena „Castle Moat” w grze
Chip’s Challenge nie obejmuje poszukiwania żetonów, ale zawiera rzekę, którą Chip musi przekroczyć,
aby dotrzeć do wyjścia. Przeprawa przez rzekę polega na ostrożnym przepychaniu skrzynek
znajdujących się po lewej stronie labiryntu. Po wrzuceniu do wody unoszą się, stając się platformami,
po których Chip może chodzić. Lub Chip może znaleźć parę płetw ukrytych w prawym górnym rogu,
pozwalających mu pływać po fosie. Ale w jaki sposób scena motywuje gracza do wykonania całej tej
pracy? Ważne obszary tej sceny ujawnia sposób, w jaki są ukształtowane. Obszar sceny, w którym
znajduje się wyjście, ma kształt zamku z bramą, oknami i blankami. To prosty układ trzech obiektów ściany, bramy i płytki wyjściowej. Ale ten prosty element projektu przekształca zbiornik wodny wokół
wyjścia w fosę, przeszkodę do pokonania. Chip faktycznie rozpoczyna tę scenę na obrzeżach mapy. Aby
dostać się do fosy i labiryntu, Chip musi przejść ścieżką, która prowadzi go wokół zamku na zewnątrz,
tak aby gracz widział wyjście. Podczas gry graczowi w danym momencie pokazywany jest tylko obszar
9x9 kwadratowy wokół Chipa. Ważne jest, aby Chip minął zamek na zewnątrz, aby gracz wiedział,
dokąd się udać. Wiąże się to z ideą aparatu fotograficznego, o której mowa w następnym rozdziale.
Aparat fotograficzny
Kamera w tym kontekście odnosi się do tego, co gracz może zobaczyć w dowolnym momencie. Czy
widzi tylko część świata? Cały świat? Czy kamera porusza się lub pozostaje nieruchoma? Może poruszać
się w okresowych przejściach, swobodnie ślizgać się po świecie lub podążać za bohaterem. Jeśli gra
składa się głównie z tekstu, być może nie ma kamery, tylko głos narratora. Sposób, w jaki gracz
postrzega grę, charakteryzuje świat gry i jego relacje z nim. Jeśli patrzy na grę z góry, sceny z gry mogą
wyglądać jak mapa - być może taka, która jest powoli odkrywana, jak w Desktop Dungeons.

Ten aparat sugeruje, że strategia będzie ważna. Jeśli kamera porusza się wraz z bohaterem, zapewnia
to bliższe relacje między graczem a protagonistą. Jeśli tak się nie stanie, gracz ma ściślejszy związek ze
światem niż bohater. Kamera, która pozwala graczowi zobaczyć całą grę z dużej odległości lub z dużej
wysokości, może sugerować, że gracz jest jak bóg, rozważa każdy obiekt na świecie; w tym przypadku
nawet protagonista może być kolejnym małym kawałkiem, którym gracz może manipulować. Jeśli
kamera pokazuje nam tylko to, co widzi bohater, z perspektywy „pierwszej osoby”, to bohater jest
kamerą. W tego rodzaju grze gracz ma zupełnie inny stosunek do świata. Teraz nie wszystko ma taką
samą wartość; to, na co patrzy gracz, jest ważne. A gracz nie może patrzeć na bohatera. Bohater nie
jest już tylko częścią świata gry; jest sposobem, w jaki gracz może postrzegać świat, soczewką, przez
którą musi patrzeć. Santa Ragione’s Fotonica (2011) to gra z kamerą pierwszoosobową, ale jest to
kamera stała.

To gra polegająca na bieganiu i skakaniu, a kamera jest zawsze nieruchoma na horyzoncie, nawet gdy
góry, wzgórza i inne kształty przesuwają się na obrzeżach pola widzenia gracza. Gra zapewnia piękne
rzeczy do obejrzenia, ale nigdy nie pozwala graczowi odwrócić głowy, aby spojrzeć na nie
bezpośrednio. Celem gry jest bieganie i skakanie do przodu po torze, który konsekwentnie kieruje
uwagę gracza w stronę środka ekranu.
Częstym błędem, jaki popełniają projektanci podczas korzystania z ruchomej kamery, najczęściej w
trójwymiarowym świecie gry, jest odsunięcie kamery od gracza. Kamera przelatuje przez pokój, by
pokazać nam coś, co twórca uznał za ważne: wyjście, ważną rzecz do zebrania. To nie jest projekt; to
błąd projektu. Wkroczenie do środka i zmuszenie kamery do spojrzenia na coś zrywa relacje między
graczem, kamerą i światem. Projektowanie ma inne sposoby na skłonienie gracza do spojrzenia na coś.
Przestrzeń powinna zwracać uwagę gracza na ważny obszar. Pomyśl o kompozycji widoku gracza, gdy
wchodzi na scenę. Czy ważna rzecz jest ujęta w tym widoku? Czy to wygląda na ważne? W „Komentarzu
deweloperów” do Half-Life 2: Episode 1 (2006) znajduje się historia o sprytnym rozwiązaniu problemu
polegającego na przyciągnięciu uwagi gracza bez przejmowania kontroli nad kamerą. Omawiana scena
przedstawia bohatera i jego przyjaciela, którzy próbują uciec z zawalonego budynku. Gdy postacie
pędzą przez most, helikopter pełen żołnierzy wroga przelatuje pod mostem. Oczywiście twórcy gry
chcieli, aby gracz to zobaczył. Rozwija świat gry: wróg ewakuuje swoje wojska, ponieważ ich dawna
kwatera główna została zniszczona. Ale pochodzi z dziwnego kierunku - z boku, po którym porusza się
gracz. Jak projektanci sprawili, że wyglądała? Aby przyciągnąć uwagę gracza, projektanci umieścili
żołnierza wroga przed miejscem startu. Gra zawiera już sygnały, które mają pokazać graczowi, skąd jest
postrzelony - prostą, przedłużającą się serię strzału lub czerwone odblaski w kierunku, z którego został
trafiony. Wiedza, z której strony ktoś jest ostrzeliwana, jest ważna w grze, w której jest tak wiele
strzelanin. Kiedy gracz odwraca się, by wziąć odwet, ma wspaniały widok na startujący i odlatujący
helikopter. Bez względu na to, jakiego aparatu używa nasza gra, przez które okno gracz patrzy na naszą
grę, projekt musi decydować o tym, co widzi gracz. To nie jest miejsce, w którym wolno nam
zrezygnować z projektowania.
Dźwięk
Do tej pory w tym rozdziale rozmawialiśmy wyłącznie o elementach wizualnych. Gry cyfrowe mają
również możliwość ekspresji dźwięku i jest to potężne narzędzie. Możemy użyć dźwięków do

komunikacji, aby podkreślić ważne interakcje w naszej grze. Metalowy „dzwonek” może powiedzieć
graczowi, że jego broń odbiła się nieszkodliwie od przeciwnika. Melodia może powiedzieć graczowi, że
moneta, której właśnie dotknęła, jest cenna. Dźwięk to zupełnie inny kanał niż wideo. Może wspierać
informacje wizualne, przeciwstawiać się im, wyjaśniać je lub mylić.
Brzmi jak akcent
Kosmiczna żyrafa Jeffa Mintera (2007) nieustannie bombarduje gracza informacjami wizualnymi,
topiącymi się światłami i zniekształcającymi liniami. Ponieważ gracz jest przesycony wizualnym
chaosem, jest zmuszony polegać na dźwięku. Każdy wróg wydaje inny dźwięk podczas strzału, co
pozwala graczowi na zbudowanie mapy sceny i określenie, jakie zachowania wroga będzie musiało
zaplanować, używając pewnego rodzaju sonaru. Lesbian Spider-Queens of Mars to dynamiczna gra.
Sygnalizuje przybycie każdego nowego slave'a innym szumem. Na przykład powolny, osłonięty
niewolnik, którego można uderzyć tylko od tyłu, ma cichy dźwięk śmiechu. Daje to graczowi
wyobrażenie o istniejących zagrożeniach bez konieczności odwracania wzroku od niebezpieczeństwa,
na którym się obecnie koncentruje. DOOM jest podobny: ze względu na perspektywę
pierwszoosobową gracz może nie stanąć twarzą w twarz z potworem, gdy zda sobie sprawę z jej
obecności i zacznie zbliżać się do niej, aby zaatakować. Tak więc każdy inny gatunek potwora ma
unikalny „ryk”, kiedy po raz pierwszy widzi bohatera i staje się agresywny. Dźwięk może wpływać na
wybory gracza. W Super Mario Bros. Każdy kolejny dźwięk, który wydaje się, gdy Mario wskakuje na
wroga, zwiększa wysokość, aż gracz osiągnie nagrodę (dodatkowy Mario). Rosnące boisko stwarza
oczekiwanie: zachęca gracza do ukończenia progresji. Gra Mike'a Meyera Horse vs Planes (2012) ma
podobny trik. Gracz otrzymuje bonus punktowy za każdym razem, gdy zbiera owoc w krótkich
odstępach czasu. Pierwsza jest warta 100 punktów, następna 200, potem 500, maksymalnie 10 000.

Jest jednak pewien element presji czasu: jeśli gracz trwa zbyt długo między zebraniem owoców - dwie
sekundy - premia resetuje się. Presja szybkiego zbierania owoców i utrzymania premii komplikuje
relacje bohatera - konia - z antagonistami - samolotami - które niebezpiecznie przemykają przez obszar
gry. Podobnie jak w Super Mario, dźwięk zbierania owoców rośnie w tonacji wzdłuż skali C z każdym

wzrostem punktów bonusowych, aż do maksimum, w którym to momencie wysokość dźwięku (i
premia) pozostaje taka sama, aż do zresetowania licznika czasu (i wysokości dźwięku wzdłuż z tym).
Wysokość tych dźwięków przekazuje trzy rzeczy. Co najważniejsze, mówi graczowi, że jego działania
mają skumulowany pozytywny wpływ, że powinna kontynuować to, co robi. Informuje ją również,
kiedy efekt ustabilizował się. Wreszcie, kiedy bonus wygaśnie i zresetuje się, tak samo jak wysokość
dźwięku, więc kiedy gracz usłyszy spadek wysokości tonu, wie, że łańcuch został przerwany. Dźwięk
towarzyszący każdemu owocowi zwięźle mówi graczowi, gdzie aktualnie się znajduje w strukturze
nagród w grze. A oczekiwanie kolejnych dźwięków w połączeniu z rozczarowaniem związanym z
przestawianiem wysokości stroju tworzy silną motywację do dobrego wykonania i nie przerywania
łańcucha.
Brzmi jak tekstura
Dźwięk może być również używany jako tekstura. W Dig-Dug (1982) mała melodia gra, gdy gracz się
porusza, kopiąc w ziemi. Melodia zatrzymuje się, gdy tylko gracz przestaje się poruszać, ustępując
miejsca ciszy i dźwiękom grasujących potworów. W Dig-Dug gracz poluje na potwory, budując
przejścia, aby spróbować sprowokować je w zasięg swojej broni. Jeśli gracz się nie porusza, to dlatego,
że czeka, aż potwór znajdzie się w zasięgu i będzie mógł go zaatakować. Ale bliskość potwora to także
niebezpieczna okazja, by potwór złapał gracza. Nagła cisza, przerywanie małej, kopiącej melodii,
buduje napięcie. Coś podobnego dzieje się w Lesbian Spider-Queens of Mars, także grze, w której gracz
naprzemiennie ściga antagonistów i czeka na nich. Mała melodia gra, gdy Królowa Pająków się porusza,
i cichnie, gdy jej nie ma. W Knytt (2006), poprzedniczce Knytt Stories (omówionej w następnej sekcji),
delikatny, szeleszczący dźwięk towarzyszy każdemu ruchowi bohaterki - jej bieganiu, skakaniu i
wspinaniu się przez dziwne jaskinie i szczeliny obcego świata. Ten mały dźwięk - delikatny szelest w
scenach, które inaczej są ciche, z wyjątkiem szumu wiatru - w znacznym stopniu podkreśla ogrom
świata, niewielką ingerencję bohatera w niego. Kiedy gracz jest nieruchomy, dźwięk znika, a surowość
niemal ciszy planety zostaje przywrócona. Ten dźwięk pomaga scharakteryzować relacje między
graczem a światem. Fotonica wykorzystuje również nagłą zmianę tekstury dźwięku sceny, aby uzyskać
wspaniały efekt. Używa dźwięku, aby wzmocnić empatię gracza z protagonistą i pomóc jej lepiej
przestrzegać zasad gry. Kiedy gracz osiąga wystarczająco dobre wyniki, utrzymując wystarczająco dużą
prędkość, jak biegnie, na ekran opada złocista mgiełka, a ścieżka dźwiękowa sceny staje się
przytłumiona. Na pierwszy plan wysuwają się dźwięki biegania i skakania, które towarzyszą ruchowi
gracza, zawsze obecne, choć zwykle ciche. Efekt jest czymś w rodzaju uniesienia biegacza, który
czasami nazywany jest „przepływem”, do którego powrócimy w rozdziale 6, „Opór”. W tym stanie
prędkość gracza jest znacznie zwiększona, a te elementy dźwięku w grze nie są istotne dla utrzymania
tej szybkości. Ta zmiana coś komunikuje: gracz chce być w tym stanie tak długo, jak to możliwe, aby
utrzymać swoją prędkość i osiągnąć ten wysoki. Niektóre sceny z gry Shaun McGrath i Davida Kanagi
Dyad (2012) również wykorzystują dźwięk do przekazania zasad gry. Syrena zaczyna się, początkowo
słabo, i staje się głośniejsza, gdy energia gracza zbliża się do wyczerpania. Ostatecznie staje się to
przytłaczające, zagłuszając oryginał, muzyczna ścieżka dźwiękowa całej sceny. Celem jest
poinformowanie gracza nie tylko o tym, jak blisko jest on od „śmierci”, ale także o poczuciu coraz
większej bliskości śmierci, aby wywołać panikę. Kiedy gracz wykona właściwą akcję - na przykład
przebije cel specjalnym atakiem - syrena nieco zgaśnie.
Szczera rozmowa
Nicklas Nygren’s Knytt Stories (2008), omówione w ramach zajęć grupowych na koniec rozdziału w
rozdziale 3, jest narzędziem do tworzenia gier i duchową kontynuacją Knytt, wspomnianą w
poprzedniej sekcji. Z Knytt Stories zaangażowałem się zarówno jako autor, jak i jako gracz. Śledząc przez
kilka lat małą społeczność, która powstała wokół Knytt Stories, zauważyłem wiele podobnych błędów

popełnianych przez autorów amatorów. Wiele z tych błędów dotyczy projektu - scen, które są po
prostu zbyt trudne lub zbudowane wokół obiektów, których zachowanie jest nieprzewidywalne - lub
są techniczne - powierzchnia jest zbyt poszarpana, a bohater, Juni, zostaje zaczepiony podczas próby
wspinania się na nią . Ale są też błędy w komunikacji: pojawienie się sceny lub fragmentu sceny daje
graczowi niejasne oczekiwania co do gry. Powierzchnia w Knytt Stories może wyglądać jak wszystko:
autor może importować własne obrazy do edytora, a te mogą stać się ścianami, podłogami, sufitami i
powierzchniami. Ale edytor jest wyposażony w 256 zestawów graficznych kafelków, a wielu
amatorskich autorów decyduje się na używanie obrazów z tych zestawów podczas konstruowania
swoich światów. (Zręcznie, kilka tych zestawów klocków jest spójnych stylowo, dzięki czemu można
łatwo zbudować cały świat różnych terenów, które wyglądają tak, jakby mogły zajmować tę samą
planetę.) Nieporozumienia mogą wystąpić, gdy autor użyje płytki w sposób, w jaki artysta tego nie
zrobił nie zamierzam. Często zestawy kafelków zawierają zarówno kafelki, które są przeznaczone jako
kafelki pierwszego planu - jako ściany, podłogi i powierzchnie, których gracz może dotknąć i z którymi
może wchodzić w interakcje - oraz te, które mają służyć jako kafelki tła - teksturę ściany pokoju, w
którym znajduje się gracz, lub góra w oddali. W wielu przypadkach artysta rysował kafelki w taki
sposób, aby odróżnić obrazy pierwszego planu od tła. Płytki pierwszego planu są pogrubione i mają
jednolite czarne kontury, podczas gdy kafelki tła mają bardziej stonowane kolory, są częściowo
przezroczyste lub mają bardziej miękkie kontury.

Częstym problemem występującym w grach stworzonych za pomocą Knytt Stories jest zmiana
przeznaczenia kafelków tła na kafelki pierwszego planu, jako rzeczy, na które Juni może się wspinać.
Dzięki stonowanym kolorom i miękkim ramkom nie odstają od tła, więc gracz nie zawsze odczytuje je
jako solidne obiekty, po których można się wspinać. W jednej konkretnej historii Knytta nie mogłem
kontynuować gry, ponieważ scena wymagała wspinaczki na coś, co źle odczytałem jako kawałek tła.
Pobiegłem z powrotem i przeszukałem cały świat gry innym razem, pewien, że ekran jest tylnym
wejściem do jednokierunkowego przejścia: można oczywiście zeskoczyć ze szczytu klifu, ale wydawało
się, że nie ma sposobu, aby się wspiąć . Oto kolejny problem komunikacyjny, dla którego wielu autorów
wymyśla różne rozwiązania: Juni może wspinać się po każdej powierzchni, o ile ma zdolność
wspinaczki. (Autor może jej to dać lub odebrać podczas każdej zmiany w grze). Często nie można
pozwolić graczowi na skalowanie dowolnej powierzchni na samą górę - znacznie więcej pracy wymaga
zrobienie wielu dodatkowych scen nad prądem, ponieważ zdarzenie, które gracz zdecyduje się tam
wspiąć, i znacznie utrudnia ograniczenie ruchu gracza, zbudowanie dla niej ścieżki, jeśli może po prostu
wspiąć się na dowolną ścianę. Oczywistym rozwiązaniem jest połączenie każdej ściany z sufitem, ale
zamknięcie każdego obszaru sztucznym sufitem jest nudne, a w przypadku wielu scen jest to
niewygodne. Jeśli chcemy, aby gracz doświadczył tego jako obszaru na zewnątrz, jak to się stanie, gdy
pojawi się sufit? Bank obiektów w edytorze Knytt Stories oferuje inne rozwiązanie: bloki „bez
wznoszenia”, które można umieścić na dowolnym istniejącym bloku gry, co zapobiega skalowaniu
boków bloku przez Juni. Te bloki są widoczne w edytorze, ale niewidoczne dla gracza, co oznacza, że

ściana pod blokiem może wyglądać jak wszystko, czego chce autor. Na przykład może wyglądać jak
reszta ściany.

Ale to irytujące dla gracza, który rzuca się po ścianie, nagle napotyka kawałek ściany, który jej nie
wytrzyma. Może wydawać się tak sztuczny jak nagły sufit, a co więcej, gracz może odkryć, że na ścianę
nie można się wspiąć, próbując się na nią wspiąć. Prowadzi to do marnowania czasu gracza, ponieważ
gracz próbuje każdą ścianę, aby odkryć, na które można się wspiąć, a na które - pozornie arbitralnie nie. Sprytni autorzy znaleźli sposób na wizualne odróżnienie ścian, po których można się wspinać, od
ścian, na które nie można się wspinać. Najprostszy sposób polega na wykorzystaniu innego obiektu z
banku obiektów: wodospadów. Występują w blokach wielkości dowolnego innego bloku gry i są
całkowicie powierzchowne. Nie wpływają one na zasady gry, ale autorzy używali ich do przekazywania
zasad. Narysuj wodospad na ścianie lub stronie, po której gracz mógłby się wspinać, a stanie się jasne,
że nie można się po niej wspiąć: jest zbyt mokra.

Gdy gracz zrozumie tę logikę, będzie w stanie od tej chwili rozpoznać, na które ściany Juni może się
wspinać, a na które nie. Oto inne rozwiązanie: po prostu narysuj różne ściany, mając wersję ściany, po
której można się wspinać, i wersję, po której nie można się wspinać. Jednym ze sposobów jest
rysowanie ścian, które mają widoczne uchwyty i inne gładkie ściany. Jeśli gracz zobaczy uchwyty, wie,
że można się wspiąć na ścianę. Jeśli nie ma uchwytów, spodziewa się, że po ścianie nie będzie można
się wspiąć.

W banku obiektów Knytt Stories jest podobny obiekt: lepki blok. Jeśli Juni spróbuje przebiec przez lepki
blok, zostanie zatrzymana i nie będzie mogła kontynuować. Jedynym sposobem, aby znów się ruszyć,
jest zeskoczenie z niego. Podobnie jak blok bez wspinaczki, ten blok jest niewidoczny dla gracza, więc
autorzy muszą używać własnych metod, aby poinformować gracza, po których blokach można chodzić,
a które są lepkie. Kilku autorów smaruje te podłogi lepką różową szlamą. Wydaje się, że to najlepszy
sposób na opisanie zasad tych bloków.

Przegląd
■ Wygląd obiektów w grze może powiedzieć graczowi o ich funkcji, przeznaczeniu i relacji z graczem.
Na przykład coś pokrytego kolcami jest niebezpieczne w dotyku.
■ Powtarzające się motywy wizualne pozwalają nam rozwijać stałe słownictwo zasad gry, które gracz
rozumie. Jeśli gracz dowie się, że jedna kolczasta rzecz jest niebezpieczna, będzie oczekiwać, że inne
kolczaste rzeczy będą niebezpieczne.
■ Projektowanie postaci jest przydatne nie tylko do komunikowania zasad rządzących przedmiotami,
ale także do nadawania im charakteru i rozpoznawalności. Nadanie postaci unikalnych sylwetek
pomaga graczowi odróżnić je wizualnie.
■ Sposób, w jaki poruszają się rzeczy, można wykorzystać do odróżnienia ważnych od mniej ważnych
obiektów w grze. Animacja może charakteryzować obiekt jako agresywny, bojaźliwy, przyjazny lub
niebezpieczny.
■ Wizualna kompozycja sceny może skierować uwagę gracza na to, co jest ważne w tej scenie. Symetria
może sugerować znaczenie lub sztuczność; nieregularność może sugerować naturalny krajobraz.
■ Scena może być zarówno obrazem, jak i przestrzenią. Może to być ładny widok lub złowieszczy
wygląd.

■ Sposób ukształtowania przestrzeni może stanowić kontekst dla tego, co w niej robi gracz. Na przykład
blanki tworzą zamek; krąg wody tworzy fosę. Zamek po drugiej stronie fosy może zachęcić gracza do
jej przekroczenia.
■ To, jak gracz patrzy na świat gry - kamera - w dużym stopniu określa jego stosunek do świata i to, co
się w nim znajduje. Z góry gra może wyglądać jak mapa, na której gracz stosuje strategię. Patrząc z
boku, może wyglądać jak diorama, którą postać musi pokonać.
■ Częstym błędem jest przejmowanie kontroli nad kamerą, aby zmusić gracza do zobaczenia rzeczy,
które uważasz za ważne. Dobry projekt prowadzi gracza - i aparat - do rzeczy, które są ważne.
■ Dźwięk może przekazywać informacje o grze, takie jak zmiany w stanie gry (na przykład obecność
postaci lub potworów). Może wskazywać na sukces, porażkę lub bycie na dobrej drodze.
■ Dźwięk może być teksturą, warstwą, którą można dodać lub usunąć, aby zmienić bezpośredni
stosunek gracza do świata.

TWORZENIE DIALOGU
W każdej rozmowie potrzebujemy kogoś, z kim możemy porozmawiać. Gra bez gracza to tylko zestaw
instrukcji wykonywanych przez komputer lub ludzi, którzy uczą się, jakie karty dobrać w swojej turze.
Niezagrana gra jest jak zapis nutowy: można zobaczyć jej potencjał i wyobrazić sobie, jak mogłaby
wyglądać ożywiona. Z notacji lub reguł możesz wywnioskować, że jest to złożone, i być może dostrzec
jego naturę. Instrukcje wymagają, aby ktoś je wykonał, aby przeskoczyć z niewykorzystanego
potencjału do żywego, zmieniającego się doświadczenia. Aby pogłębić naszą praktykę grania w gry,
musimy pomyśleć o naszej własnej roli w kształtowaniu tego, co się dzieje - i zrozumieć, w jaki sposób
nasza rola projektantów gier przecina się i splata z wyborami graczy.
Gracze
Moim pierwszym prawdziwym graczem była moja młodsza siostra. Miałem około 12 lat, kiedy
odkryłem grę cyfrową, która pozwala projektować i grać na własnych poziomach: wersję Lode Runner
na komputery Macintosh (1984). Szczycił się prostym, ale głębokim systemem wspinania się po
drabinach i ścigania się po platformach, zbierania worków ze złotem, ucieczki przed mgławicowo
określonymi wrogami i kopania dziur, w które mogliby wpaść.

Odkryłem, że prawdziwą magią Lode Runner jest tryb edycji poziomów, który oddaje do mojej
dyspozycji kilkanaście obiektów Lode Runner. Nagle zacząłem eksperymentować, tworząc sceny, w
których bohater byłby natychmiast przytłoczony przez hordę nieubłaganych wrogów lub wspinał się i
wpadał do skarbca z setkami monet. Mogłem tworzyć nowe scenariusze, zupełnie niepodobne do
wszystkiego, co pojawiło się w grze; Mogłem opowiadać proste historie, które rozgrywały się w serii
krętych, trudnych korytarzy. Kiedy gracz zebrał każdy worek złota na poziomie Lode Runner, często
pojawia się nowy obiekt: drabina, która sięga do górnej części ekranu, umożliwiając wyjście na
następny poziom. Na moich własnych poziomach wymyśliłem nowe sposoby wykorzystania tej nagle
pojawiającej się drabiny. Przestrzeń poziomu nagle się zmieniła i stało się jasne, że ukończenie go
wymagało powrotu przez niebezpieczny poziom, ściganego przez wrogów, aby dotrzeć do wcześniej
niewidocznej ścieżki. Nagle tworzyłem wątki z punktami zwrotnymi! Chociaż mogłem sam rozegrać te
poziomy, żeby zobaczyć, jak się rozwijają, czegoś brakowało: gracza, kogoś, kto mógłby doświadczyć
niebezpieczeństw i niespodzianek, które tworzyłem. Chciałem coś komuś wyrazić poprzez tę grę.
Chciałem zobaczyć, jak zareaguje inny gracz i czy to, co zrobiłem, będzie jasne. Więc zacząłem używać
mojej 10-letniej siostry jako królika doświadczalnego. Moja siostra wiedziała, jak grać Lode Runner,
więc po zakończeniu tworzenia poziomu posadziłem ją na moim dobrze ogrzanym krześle. Mówiłem
jej: „No dalej, zobacz, czy dasz radę!” Mogła pokonać moje łatwiejsze poziomy bez większych
problemów i chociaż miała szeroki uśmiech, kiedy to zrobiła, poczułem się jakoś rozczarowany.

Mogłem powiedzieć, że częściowo się uśmiechała, ponieważ w jakiś sposób mnie pokonała - jakbym
zadał jej zagadkę, a ona zdołała mnie przechytrzyć i znaleźć rozwiązanie bez żadnej pomocy. Wkrótce
zacząłem tworzyć dla niej piekielnie trudne poziomy do gry: wymagały precyzyjnego wyczucia czasu i
dokładnej wiedzy, jak manipulować ruchami każdego wroga, aby wygrać. Te scenariusze miały wiele
ukrytych zapadni, które wyglądały jak zwykłe części podłogi, ale upuścił gracza przez nie w pewną
śmierć. Tak zaaranżowałem zachowanie wrogów, że zaczęli ścigać gracza dokładnie w momencie, w
którym chciałem. Moja siostra nalegałaby, że te poziomy są niemożliwe, a ja z satysfakcją pokazałem
jej, że nie są ... cóż, o ile masz dokładnie odpowiednie umiejętności, właściwą strategię, jeśli znasz
właściwą ścieżkę przez scenę . Oczywiście jako projektant posiadałem wszystkie powyższe elementy.
Myślałem bardziej jak gracz rywalizujący z rodzeństwem, zamiast tworzyć coś dla niej. Chciałem ją
pokonać i zobaczyć, jak przyznaje się do porażki. To naturalny impuls, który widziałem wielokrotnie,
odkąd w grach i na poziomach tworzonych przez dzieci, aby mogły się bawić. Ale stworzenie systemu,
który jest praktycznie niemożliwy dla nikogo poza twórcą, to tylko niewielki, kuszący ułamek tego, co
możemy zrobić, gdy tworzymy gry i prosimy innych o grę. Próbowałem stworzyć wstrząsające
doświadczenie dla mojej siostry, coś z wąskimi ucieczkami, nieprzewidzianymi sekretami i idealnymi
momentami, w których wybór biegu w lewo lub w prawo powodował natychmiastową różnicę w życiu
lub śmierci. Były tam wszystkie fragmenty, ale przy tych piekielnie trudnych poziomach nie udało mi
się zaangażować mojej siostry, pokazać jej magii, którą próbowałem wyczarować. W końcu, gdy stanęła
przed poziomem pełnym sztuczek, których nie można było wcześniej zrozumieć, przewróciła oczami i
odmówiła gry.
Tworzenie konwersacji
Do tej pory omówiono obszernie elementy słownictwa: czasowniki i przedmioty, fragmenty kontekstu,
które pomagają w zrozumieniu tych elementów oraz sposób, w jaki te elementy łączą się w sceny,
które rozwijają czasowniki i tworzą tempo. W drugiej części książki przyjrzymy się kilku szerszym
pytaniom: dlaczego chcesz przyspieszyć rozwój konkretnego czasownika? Jaki rodzaj historii jest
przekazywany, gdy elementy kontekstowe, przedmioty i czasowniki współpracują ze sobą ... lub
przeciwko sobie? Co mógłbyś spróbować powiedzieć używając całego tego słownictwa? Jak możesz
zaprosić graczy, aby powiedzieli coś w odpowiedzi? Czy chcesz zaprosić graczy do nadania swojej grze
własnego piętna, czy też próbujesz przekazać coś, co najlepiej zrozumie, jeśli gracz przede wszystkim
pochłania i słucha tego, co ma do powiedzenia Twoja gra?
Używamy słownictwa języka pisanego i mówionego do komunikowania się z innymi ludźmi. Słownictwo
związane z grami pozwala nam wyrażać siebie na niezwykle potężne sposoby, mówiąc rzeczy za
pomocą systemów w sposób, w jaki słowa nie mogą. Pozwala nam tworzyć ze sobą różne rodzaje
dialogu. Mamy szczęście, że żyjemy w czasach, gdy systemy ekspresji - inny sposób myślenia o grach są eksplorowane przez twórców i graczy na różne nowe sposoby, aby rozmawiać i zastanawiać się nad
każdym naszym pomysłem. Myślenie o grze jako o rozmowie jest fascynujące: gracze dokonują
wyborów i używają czasowników w systemie. W grach wieloosobowych te wybory mogą komunikować
się z innymi graczami. Pojedyncze naciśnięcie przycisku lub ruch figury szachowej może przekazać
agresję lub niepewność lub mniej oczywiste pojęcia, które są specyficzne dla danej gry. Gracze, którzy
są bardzo biegli w systemie, mogą odczytywać ruchy przeciwnika, niezależnie od tego, czy są one
kontrolowane przez człowieka, czy komputer, i rozumieć, co się mówi, nawet bez słów. Jako twórca
gry również bierzesz udział w rozmowie, ale w niecodzienny i szczególny sposób. W przeciwieństwie
do czasów, gdy patrzyłem przez ramię mojej siostry i patrzyłem, jak gra Lode Runner, zazwyczaj nie ma
Cię tam, aby oglądać swoich graczy. Zamiast tego ułatwiłeś rozmowę, decydując z wyprzedzeniem o
wielu aspektach jej działania. Jako twórca gry tworzysz konkretne słownictwo jej konwersacji,
decydując o tym, jak będą się rozwijać czasowniki i kształtując przestrzeń możliwości, w której będzie

się toczyć rozmowa. Jako twórcy staramy się kształtować przestrzeń, w której mogłaby się odbyć dobra
rozmowa z lub pomiędzy graczami; mamy nadzieję, że gracze nie podniosą rąk z frustracji i nie odejdą
lub nie znudzą się i nie odejdą. Podczas sesji gry dla jednego gracza - gry, która jest głównym tematem
tej książki - cała rozmowa ma miejsce między twórcami gry a graczem. To trudny rodzaj rozmowy. Jako
twórca musisz mieć nadzieję, że to, co mówisz w rozmowie - poprzez zasady i kształtowanie
doświadczenia, a także słowa, obrazy lub dźwięki, które dodałeś do miksu, dotrze do gracza i znajdzie
gracza , gdzieś tam, który odpowiada wyborami, przemyśleniami, a może nawet interesującymi
strategiami i emocjonalnym zaangażowaniem. To wyzwanie może wydawać się hazardem, jak
zamknięcie listu w butelce i nadzieja, że ktoś wymyśli, jak otworzyć tę butelkę i zrozumie, co napisałeś.
Jeśli ciągnie cię tworzenie gier - jeśli kiedykolwiek poczułeś iskrę podekscytowania, którą zrobiłem,
kiedy zacząłem tworzyć poziomy Lode Runner dla mojej siostry - może masz do powiedzenia rzeczy,
których nie da się po prostu wyrazić słowami, ale które mogą znaleźć nieodpartą formę w systemach
gry. Podejmij ryzyko! Dobra wiadomość jest taka, że w ostatnich dziesięcioleciach wielu innych było
przed wami. Próbowaliśmy, nie udało się, udało się i spróbowaliśmy ponownie. Pomimo tego, że
wszyscy wciąż dokładnie uczymy się, jak rozmawiać o grach, znajdować słowa do użycia i modele do
myślenia, twórcy gier znaleźli wiele technik i sztuczek, dzięki którym można przeczytać nasze „litery w
butelce”.
Iteracja do zabawy i nie tylko
Kiedy po raz pierwszy zacząłem tworzyć poziomy w Lode Runner, intuicyjnie odkryłem jedną z
najczęściej stosowanych technik udoskonalania gry i dostrajania rozmów, które mogą z niej wynikać:
mam kogoś do gry, wróciłem i zmieniłem ją, i zmusił ją do ponownego zagrania. Gry potrzebują graczy,
a jako uczestnicy rozmowy, których może nie być, gdy gramy w nasze gry, musimy zobaczyć, jak grają
ludzie i usłyszeć o ich doświadczeniach. Testowanie gry i iteracja - proces zmiany gry w oparciu o to, co
widzisz i słyszysz od gracza podczas gry - są podstawą procesu wielu twórców. W końcu bardzo niewielu
kompozytorów mogło stworzyć wspaniałe dzieła muzyczne, które nigdy nie były w stanie ich usłyszeć;
Beethoven, który stracił słuch, jest zdumiewającym wyjątkiem. Gramy w testy, ponieważ chcemy
zobaczyć odpowiedź, która pozwoli określić, czy udało nam się uzyskać takie odpowiedzi, na jakie
liczyliśmy. Zwykle odpowiedzią, której szuka twórca gry, jest uśmiech, wyraz intensywnej koncentracji,
uniesione ręce i uniesione oczy, które towarzyszą uczuciu zwycięstwa - wszystkie cechy
charakterystyczne osoby, która naprawdę interesuje się tym, co się dzieje i dobrze się bawi. Playtesting
pozwala nam dostrzec bariery w dotarciu do tego miejsca, a następnie zastanowić się, jak je obejść.
Bariery mogą obejmować nieporozumienia związane z używaniem czasownika lub tempa, które są zbyt
trudne dla typów graczy, co do których masz nadzieję, że będą grać w Twoją grę. „Zabawa” jest jednak
najpopularniejszym i najbardziej tradycyjnym celem, do którego dążą projektanci gier. Pomyśl jeszcze
raz o metaforze rozmów: rozmowa z innymi, zwłaszcza z kręgiem przyjaciół lub innych podobnie
myślących ludzi, często jest opisywana jako jedna z najbardziej angażujących i przyjemnych rzeczy w
życiu. Nie oznacza to, że wszystkie rozmowy są zabawne. Niektórzy są śmiertelnie poważni, nawet jeśli
ciężko pracują, aby pozostać zaangażowanym, a niektóre rozmowy są konieczne, aby przekazać ważne
pomysły. Coraz częściej projektanci gier odkrywają, że zabawa jest tylko tradycyjną rolą, jaką gry
odgrywały w społeczeństwie. Musimy pamiętać, że większość graczy nadal tego oczekuje od gier, ale
istnieje ogromna różnorodność innych rodzajów rozmów opartych na systemie, które nadal wymagają
zbadania. Papers, Please (2013) Lucas Pope nie próbuje przedstawiać się jako prosta i zabawna gra.
Mówi ci, że zamierzasz pracować: wcielasz się w inspektora imigracyjnego, sprawdzającego i
stemplującego dokumenty setek osób, które mogłyby przekroczyć granicę (patrz Rysunek 5.2). Jesteś
zatrudniony przez surowy, totalitarny reżim, który depcze prawa i żąda twojej sumiennej i
ukierunkowanej na szczegóły pomocy w zamian za skromne wynagrodzenie, które pozwoli utrzymać
twoją rodzinę przy życiu. Scenariusz jest ponury i otępiający, podobnie jak rozgrywka: dosłownie

sprawdzasz dokumenty pod kątem rozbieżności, wygaśnięcia i fałszerstwa i wciąż i w kółko zaznaczasz
je ZATWIERDZONE lub ODRZUCONE. Za każdy popełniony błąd grozi kara, która może mieć wpływ na
życie lub śmierć rodziny inspektora

Z pozoru może to wcale nie brzmieć zabawnie - ale Papers, Please udaje się dokładnie wyrazić działanie
niesprawiedliwego systemu, w którym jesteś uwięziony podczas gry. Musisz zdecydować, czy
priorytetowo traktować pomoc maltretowanym i zagrożonym osobom przekraczającym granice, czy
też chronić zdrowie i bogactwo swojej rodziny. Kształt gry - trudność i równowaga kosztów i płatności
- zawsze stwarza możliwość, że jeśli jesteś wystarczająco dobry w swojej pracy, możesz uciec z
celowymi „wpadkami”, aby pomóc ludziom. Z pewnością twoja moc działania jest ograniczona faktem,
że jesteś tylko jednym trybikiem w maszynie. Lucas Pope obszernie przetestował Papers, proszę, aby
dopracować działanie fikcyjnej niesprawiedliwości w grze. Jako jeden z uczestników forum
internetowego, na którym zamieścił wczesne wersje gry, wziąłem udział w tym procesie i zobaczyłem,
że gra staje się coraz lepsza w wywoływaniu uczuć i doświadczeń, do których dążył. Czy jednak
wszystkie gry korzystają z testowania? Można argumentować, że celem niektórych gier jest nie
przekonanie gracza, by zareagował, poczuł określone rzeczy lub dokonał określonego rodzaju
wyborów, a bardziej wyrazić coś, co twórca chce powiedzieć - niezależnie od tego, czy gracz jest
skłonny to usłyszeć. Kiedy testujemy i powtarzamy grę, wprowadzamy zmiany, które próbują
dostosować formę gry i możliwe przestrzenie, które mogą się z niej wyłonić, do psychologii i zachowań
graczy. Jeśli na przykład tworzymy grę przeznaczoną dla małych dzieci, możemy zmienić sterowanie
tak, aby były łatwiejsze dla graczy z mniej rozwiniętym refleksem i umiejętnościami motorycznymi, lub
możemy dostosować trudność gry inaczej niż byśmy to zrobili dla doświadczonego gracza. Odsuwamy
grę od skupiania się wyłącznie na własnej ekspresji, aby dostosować ją do publiczności. Oczywiście
niekoniecznie jest to zła rzecz, ale oznacza zmianę tego, co mówimy lub tego, jak mówimy za pomocą
systemów gier, aby przyciągnąć, zatrzymać lub przekonać graczy do słuchania i angażowania się.
Twoja rozmowa
Co się dzieje, gdy twórcy gier po prostu umieszczają swoje myśli w ekspresyjnym systemie i proszą
graczy o słuchanie bez kompromisów lub dostosowywania się? A co, jeśli gra próbuje wyrazić coś
prawdziwego z życia twórcy? Jak wspomniano w rozdziale 1, „Język”, gra Anny dys4ia (2012) ujawnia
jej własne doświadczenia związane z przyjmowaniem hormonów przez dziesiątki małych systemów;

prosi graczy o pomoc w rozwinięciu tej historii kawałek po kawałku. dys4ia to gra, w której mniej gracze
wybierają to, co się dzieje lub wyrażają siebie, a bardziej słuchają poprzez interakcję, aby zrozumieć
doświadczenie życiowe, którego większość graczy nie podziela. Mówienie i słuchanie też są częścią
rozmowy. Czasami sensowne jest, aby odpocząć od naszych aktywnych odpowiedzi i po prostu
usłyszeć, co osoba, która mówi, próbuje powiedzieć i zrozumieć, co mają na myśli w opowiadanych
przez siebie historiach - lub w systemach, które budują. Gry mogą przedstawiać nam jawne wybory i
pytać, co myślimy; mogą nam również pokazać, że w pewnych okolicznościach i systemach wybory są
ograniczone lub niekoniecznie mają znaczenie. Na przykład, jako pojedynczy inspektor imigracyjny w
Papers, nie możesz pomóc każdej osobie w przekroczeniu granicy.
Kiedy grasz w dys4ia, nie możesz zmienić biegu życia Anny ani eksperymentować z systemem, aby
zobaczyć, co by się stało, gdyby przestała przyjmować hormony lub zareagowała inaczej na trudne
emocjonalnie okoliczności. To część historii jej życia i poprzez jej systemy opowiada, co już się
wydarzyło. Kiedy zaczynasz rozmowę, pomagasz kształtować jej rozwój i przebieg. Rozmowa może być
grzeczna i formalna lub ochrypła i swobodna; to samo dotyczy gier. Jako twórca gry, nawet jeśli nie
jesteś obecny podczas gry, będziesz dokonywać wielu wyborów, które określają i ograniczają to, co
może się wydarzyć w rozmowie o grze. Gry mogą przedstawiać nam jawne wybory i pytać nas, co
myślimy - jak przesłuchujący żądający odpowiedzi lub przyjaciel zadający pytania, aby pomóc nam
zrozumieć, jak się czujemy. Co byś zrobił w trudnej sytuacji? Jakich wyborów dokonałbyś w obliczu
ograniczonych zasobów? Możemy również tworzyć szersze przestrzenie w grach, w których zachęcamy
graczy do wymyślania własnych strategii, reakcji i eksploracji terytoriów, których być może nigdy nie
przewidzieliśmy jako twórcy słownictwa gry. Lub możemy ograniczyć te przestrzenie i poprosić graczy
o wysłuchanie - aby zrozumieć, że nie każdy system jest otwarty na zmiany za pośrednictwem graczy,
nie każdą historię można skierować w kierunku szczęśliwego zakończenia, a nie każde trudne wyzwanie
można opanować i pokonać. . Są to różne sposoby komunikowania się za pośrednictwem gier i
powodują różnego rodzaju pytania. Jaką przestrzeń chcesz kształtować? Jeśli masz coś, co chcesz
powiedzieć, jak możesz to przekazać w sposób uczciwy i wierny graczom?
Jak decydujesz, kiedy próbować dostosować się do oczekiwań i psychologii graczy, aby wzbudzić
poczucie zabawy lub perswazji, a kiedy przestajesz to robić, aby trzymać się własnych wypowiedzi i po
prostu poprosić graczy o słuchanie? Jeśli zapraszasz graczy do bardziej otwartego udziału w rozmowie,
w jaki sposób pomożesz im opanować nasze słownictwo na tyle, aby powiedzieć coś interesującego w
odpowiedzi? Czy możemy stworzyć dla gracza przestrzeń do opowiadania własnych historii i wyrażania
siebie w przestrzeni gry, jednocześnie przekazując to, co mamy do powiedzenia? Najzdolniejsi i
najbardziej zaangażowani projektanci gier na świecie nadal zmagają się z tymi pytaniami, ponieważ
eksplorowanie przestrzeni z tak wieloma możliwościami, które pozostają niewykorzystane, jest
ekscytujące. Chociaż nie ma ostatecznych odpowiedzi, kilka następnych rozdziałów zawiera wiele
pomysłów na te pytania i wokół nich. Może wymyślisz własne odpowiedzi. Dwadzieścia lat po tym, jak
zacząłem eksperymentować z Lode Runner, miałem pracę przy projektowaniu gier i kolejną 10-letnią
siostrę w mojej rodzinie. Kiedy wróciłem do domu na wakacje, przyniosłem mojej najmłodszej siostrze
jedną z gier, nad którymi pracowałem. Była zachwycona i grała na nim tygodniami, opanowując
zawiłości swojego systemu. Rozmawiała ze mną o tym, poprosiła o pomoc i pokazała mi swoją
strategię. W grze, wokół niej i poza nią, mieliśmy rozmowę.

ODPORNOŚĆ
Trudność to jeden z najstarszych sposobów patrzenia na podróż gracza przez grę. Początkujący gracz
zwykle zaczyna od prostych wyzwań: naucz się przeskakiwać przez tę przeszkodę, zrozum, że
przesunięcie joysticka w prawo spowoduje przesunięcie jej awatara w prawo. Nawet w grach
wieloosobowych, takich jak szachy lub golf, nowy gracz często mierzy się z łatwymi przeciwnikami:
innymi początkującymi graczami lub doświadczonymi graczami, którzy „lekceważą” nowicjusza, grając
z handicapem lub celowo grając poniżej ich poziomu umiejętności. Kiedy gracz opanowuje kilka
prostych czasowników, staje przed trudniejszymi wyzwaniami.
Pchać i ciągnąć
Jako początkujący projektant tworzący poziomy Lode Runner, miałem naiwne pojęcie o trudności:
trudniejsze jest lepsze, a ostatecznym wyzwaniem w każdej grze jest sprostanie najtrudniejszym
wyzwaniom. To wzniosła narracja o postępie i narastającym konflikcie, ten sam rodzaj historii, który
znajdujemy w wielu heroicznych narracjach literackich lub filmowych. U szczytu trudności trwa epicka
bitwa. Z jednej strony jest gracz, który ma wszystko, czego się nauczyła. Z drugiej strony, system gry
jest na najwyższym poziomie, dzierżący kulminacyjną scenę, którą projektant gry stworzył, aby „rzucić
kuchennym zlewem” możliwych wyzwań na gracza. Trudność może być fascynująca i dramatyczna:
gracz zaczyna z łatwością, uczy się i pogłębia zrozumienie możliwości gry oraz pokonuje coraz większe
wyzwania, aby opanować system. Pokonywanie trudności jest bardzo atrakcyjne dla nas jako istot
ludzkich nie bez powodu: może dać nam pewność, że potrafimy uczyć się, a nawet opanowywać trudne
aspekty naszego życia. We wcześniejszych rozdziałach przyjrzeliśmy się, jak czasowniki mogą się
rozwijać w odniesieniu do przedmiotów i innych czasowników. Te elementy słownictwa są budulcem
konwersacji, jaką gracze odbywają z grami, które tworzymy, konwersacji, którą umożliwiamy i
kształtujemy, rozwijając słownictwo gry. W tym rozdziale omawiamy, w jaki sposób pomysły dotyczące
tempa i rozwoju można zastosować do całego doświadczenia w grze, od początku do połowy i do końca
- zakładając, że gra się skończy!
Kiedy myślimy o grach jako o rozmowie, możemy odkryć wiele potencjalnych sposobów patrzenia na
gry. W końcu nie każda rozmowa musi być wyzwaniem dla uczestników, nawet jeśli wiele ważnych
rozmów stanowi wyzwanie. W rozmowie wyzwanie może łączyć się z przerwami na refleksję, chwilami
cichego słuchania oraz deklaracjami wsparcia i zapewnienia. Rozmowy dotyczą pchania i ciągnięcia:
jedna osoba coś mówi, a druga słucha i odpowiada. Czasami rzucamy sobie wyzwanie, a innym razem
pozwalamy innym myślom odkrywać i rozwijać się. Dobra rozmowa nie zawsze jest prowadzona przez
jedną osobę; niektórzy lub wszyscy uczestnicy mają sposoby, aby wyrazić własne opinie na temat
tempa i celów rozmowy. Możemy znaleźć sposoby na zrobienie tych wszystkich rzeczy również w
grach, w unikalny sposób, jaki może stworzyć konwersacja przez system. Jako twórcy gry możemy
kształtować sposoby, w jakie gracz może przepychać się i przeciągać przez system gry. Czasowniki są
doskonałym przykładem tego, jak gracz może wykonać akcję i wejść do gry. Możemy dzielić się z
graczem decyzjami dotyczącymi tego, jak ewoluuje nacisk i ciągnięcie jego konwersacji - nawet cel
rozmowy. Opór to inny sposób myślenia o pchaniu i ciągnięciu gier. Kiedy gracz używa dostępnych
czasowników, naciska na grę, aby zobaczyć, co się stanie, a gra na to zareaguje. Jak omówiono w
rozdziale 3, „Sceny”, kiedy gracz Tombed używa czasownika „kopać” na metalowej części podłogi,
powodując, że Danger Jane uderza ją łopatą, gra reaguje animacją kopania Jane i metalicznym „ting
”Dźwięk, ale nic więcej. Metalowy blok nie ustępuje, ale opiera się czasownikowi. W tym jednym
momencie rozgrywki gra odpowiedziała na pchnięcie gracza, odpychając się i stawiając opór. W
dłuższych odcinkach czasu niż w jednej chwili gracz może wypróbować wiele różnych sposobów, aby
wcisnąć się w system gry: być może używając czasownika „kopać” w różnych okolicznościach lub łącząc
kopanie z ruchem w lewo lub w prawo, aby upuścić Jane głębiej w pionowa kolumna, która obejmuje

przestrzeń Tombed. Gracz może opracować strategie radzenia sobie z różnymi scenami, które
następują po sobie, rozwijając swoje zrozumienie, kiedy i jak używać czasowników - w tym „nieczasownika” polegającego po prostu na czekaniu, aż sufit opadnie i zniszczy metalowe przedmioty aby mogła graj dalej i sięgnij dna.
Gracz w Tombed pomyśli również o celach przedstawionych przez grę i swoich własnych celach w grze
- aspektach gry, które ciągną ją do przodu, gdy do nich dąży. Będzie musiała ponownie przemyśleć, jak
osiągnąć te cele, gdy odkryje, że Jane zostaje zmiażdżona przez opadający kolczasty sufit i spadnie z
dołu ekranu, po czym gra zresetuje się do wcześniejszego stanu. Jest to inny rodzaj pchnięcia niż gra,
w którym gracz nie będzie mógł kontynuować gry, jeśli kolczasty sufit dotknie czubka kapelusza Jane.
Gracz musi zdecydować, jak zareagować i czy chce naciskać. Czy gracz chce wygrać? Potem musi
znaleźć sposób, by naciskać, gdy system ją odpycha. W każdej turze gracz popycha na różne i coraz
bardziej złożone sposoby, a Tombed odpycha: zawsze wywierając nacisk przy niepowstrzymanym
opadaniu kolczastego sufitu, ale także przy zmieniających się obiektach, które składają się na każdą
scenę, popychając gracza do znalezienia nowych dróg używać czasowników i kontynuować malejąco.
Wreszcie Tombed przestaje naciskać, gdy gracz dotrze do dna szybu. Uciążliwy sufit znika, gracz po raz
ostatni używa czasownika „kopać” i gra się kończy. Tombed to prosta gra na wiele sposobów. Ma kilka
różnych czasowników i można go odtworzyć od początku do końca w mniej niż trzy minuty. Mimo to
gracz musi znaleźć wiele różnych sposobów używania tych czasowników i naciskać, aby dotrzeć do
końca. Tombed został zaprojektowany i dostosowany do tego, aby cofać się na różne sposoby, czasami
dając graczowi dłuższy czas na rozważenie swoich decyzji, a czasami wymagając natychmiastowego
działania. Czasami pozwala jej na wiele wyborów, a czasami bardzo mało.
Przepływ
W Części 1, „Język”, naśmiewaliśmy się ze słowa „przepływ”. Jest to termin, który jest często używany
przez projektantów gier do mówienia o trudności, tempie i wyzwaniach w grach, ale czasami
„płynność” jest rzucana tak swobodnie, że zastępuje „zabawę” lub „jakość” - tak jakby płynność była
magiczna substancja potrzebna do przyciągania graczy do gry. Przepływ jest częścią teorii
psychologicznej, po raz pierwszy zaproponowanej przez Mihály Csíkszentmihályi; opisuje stan
skupionej motywacji, w którym ktoś jest tak zaangażowany i pełen energii tym, co robi , że zostaje
całkowicie pochłonięta i pochłonięta tym. Ten stan przepływu jest podobny do potocznych pojęć,
takich jak „przebywanie w strefie”. Brzmi jak cudowna rzecz; co zrozumiałe, wielu twórców gier chce
jak największej płynności w swoich grach. Jednak Flow nie bierze się znikąd. Wiele napisano o flow, ale
większość tego, co jest przydatne przy tworzeniu gier, można podsumować w trzech elementach, które
według Csíkszentmihályi są niezbędne do zaistnienia przepływu. Pierwszym warunkiem przepływu jest
sytuacja z celami i uczestnikiem, który może podjąć działania, aby osiągnąć postęp w realizacji tych
celów. Na szczęście dla nas obie te rzeczy są dość powszechnymi elementami gier. Drugim warunkiem
przepływu jest informacja zwrotna: osoba doświadczająca przepływu musi widzieć, co się dzieje, gdy
próbuje dążyć do celu i być w stanie dostosować swoje działania do zmieniających się wymagań. Jeśli
brzmi to znajomo, to dlatego, że sprzężenie zwrotne jest dokładnie tym, co nazywamy oporem.
Przepływ to tylko jeden ze sposobów, aby porozmawiać o tym, co się dzieje, gdy przedmioty,
czasowniki i opór gry rozwijają się w określonym tempie, co zachęca gracza do pozostania dłużej w
rozmowie. Nie wystarczy po prostu dać graczom opinię w odpowiedzi na ich działania. Trzecim
elementem przepływu jest to, że wymagania dotyczące wyborów i działań gracza muszą się zmieniać i
ewoluować w czasie. Na początku zastanowienie się, jak używać czasowników w grze, aby przeskoczyć
przez ścianę, może być interesującym celem z opiniami. Gracz wymyśla, kiedy skoczyć, a gra pokazuje
jej, że przeszła przez ścianę. Teraz wyobraź sobie powtarzanie tej czynności. Gdyby musiała przeskoczyć
przez tę samą ścianę w zmodyfikowanej wersji Super Mario Bros. w tym samym odstępie czasu przez

dziesięć minut pod koniec, stałoby się to uciążliwe. Bardziej niż cokolwiek innego stałoby się to testem
cierpliwości i potencjalnie wydawałoby się stratą czasu.

Prostota i brak ewolucji w powtarzalnych, już opanowanych zadaniach powoduje nudę, jedną z dwóch
pułapek, które zakłócają przepływ. Z drugiej strony, przepływ może również zostać zakłócony, jeśli
wyzwania są zbyt trudne, zanim gracz ma wystarczające zrozumienie i opanowanie czasowników, aby
je pokonać. Jeśli następnym wyzwaniem po przeskoczeniu przez prostą ścianę będzie wysoce
rozwinięte użycie czasownika, które wymaga dużo czasu, gracz może wielokrotnie ponosić porażkę.
Może skończyć czując, że jej próby są daremne. Powoduje to frustrację i, podobnie jak nuda, może
wydawać się stratą czasu. Gracz czuje, że utknął „nie robienie niczego”, zamiast kontynuować
przechodzenie przez serię ewoluujących wyborów, działań i wyzwań. Jeśli chodzi o opór, nuda jest tym,
co dzieje się, gdy gracz nie jest popychany przez system gry do zrobienia czegokolwiek poza
powtórzeniem akcji, którą już wie, jak naciskać. Frustracja może być podobnie powtarzalna, na
przykład gdy gracz wciąga się w rozmowę w grze i ciągle słyszy „Nie, to nie to, spróbuj ponownie”.
Chociaż pojawia się opór, utknął w pętli. Powszechnie wyrażanym poglądem na temat przepływu i gier
jest to, że jako projektanci powinniśmy ostrożnie trzymać się kanału między nudą a frustracją, jak rekin
pływający między niebezpiecznymi skałami po obu stronach. Podobnie jak rekin, wyzwanie w grze w
tym modelu musi się poruszać, aby powtarzanie czynności, które gracz zaczyna opanowywać, nie było
nudne. Dopasuj poziom trudności, a gracz będzie trzymał się twojej gry, rozwijając coraz więcej
umiejętności. Gra musi wtedy zareagować w nowy sposób, cofając się, stawiając graczowi coraz
większe wyzwania. To wznoszenie się przypomina nachylenie w kierunku maksymalnego możliwego
wyzwania. Jest to podobne do wspomnianej wcześniej narracji o trudnościach, żmudnej bitwie
prowadzącej do epickiego konfliktu. Jednak w przeciwieństwie do prostej idei „najtrudniejsze jest
najlepsze”, myślenie w kategoriach przepływu pozwala nam bardziej skupić się na procesie tej podróży.
Przez cały czas gra musi ewoluować system, aby zapewnić więcej trudności, tak aby gracz pozostał
zaangażowany, dopóki nie osiągnie tego szczytu. Kanał między nudą a frustracją to idealna ścieżka, jak
doskonały model, do którego dąży wiele gier. W grze z doskonałym płynnością gracz popychałby i był
odepchnięty, ale byłby tak zaangażowany w to, co się dzieje, że wszystko to wydawało się płynne,
naturalne. Niektóre gry dobrze odnajdują ten kanał - nawet jeśli nie zaczynają się tam na początku
doświadczenia gracza! Ciekawym przykładem jest Super Hexagon (2012) Terry'ego Cavanagha. Aby
zagrać, po prostu użyj czasowników „obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara” i „obróć przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara”, aby strzałka, którą kontrolujesz, nie kolidowała z serią ścian
zamykających się z zewnątrz ekranu.

Gracz musi obrócić trójkąt, aby przejść przez szczeliny. Na początku jest to niezwykle trudne zadanie,
a gracz może zginąć, zderzając się ze ścianą niemal natychmiast, przez co sesje gry trwają mniej niż
dziesięć sekund. Na początku wydaje się to wyraźnym naruszeniem „idealnego modelu” przepływu,
ale Super Hexagon używa na tyle prostego systemu, że nie musi zaczynać powoli i łatwo. Gracz
wielokrotnie dowiaduje się, co robić, zderzając się ze ścianami. Ponieważ te wczesne sesje są tak
krótkie, graczowi łatwo jest wskoczyć ponownie, uchwycić wzory ścian, które się do niej zbliżają i
wyostrzyć swój refleks. Wkrótce wielu graczy poprawi się - i zauważą, że poprawili się, ponieważ ich
sesje gry (i rekordy „najdłuższego czasu”) będą się wydłużać. Tego rodzaju motywująca informacja
zwrotna jest niezbędna dla przepływu, ale warto zauważyć, że Super Hexagon nie zaczyna się w lewym
dolnym rogu diagramu - jest to bardzo łatwe, niewymagające umiejętności doświadczenie, które często
obejmuje samouczek który trzyma cię za rękę lub ćwicz poziomy, które są dla ciebie łatwe. Zamiast
tego wpada gracza w frustrację podczas gry, tak jak narciarz zjeżdżający ze stromego zbocza i pozwala
jej przez krótkie serie intensywnej zabawy dojść do wniosku, że gdy zacznie to robić, wyzwanie stanie
się wykonalny. To strome zbocze może być nawet jednym z powodów, dla których doskonalenie się w
tej grze jest tak ekscytujące. Super Hexagon pokazuje nam, że nie wszystkie gry muszą przestrzegać
jednego modelu przepływu lub dążyć do niego. Podążanie za „idealnym” kanałem od dolnego lewego
do prawego górnego rogu to tylko pomysł, który stał się tradycyjny dla wielu twórców gier. Zamiast
prostej linii biegnącej od dołu po lewej do prawej górnej na diagramie, doświadczenie wielu gier
obejmuje ścieżkę zygzakowatą. Gra przedstawia nowe wyzwanie, takie jak trudniejszy rodzaj skoku,
nowy czasownik, taki jak „strzelać”, którego należy używać w inny sposób (na przykład tak dobrać czas
strzałów, aby nie spudłować) lub kombinacja czasowników, takich jak „skakanie” i „strzelanie”
jednocześnie. Gracz musi dowiedzieć się, jak sprostać temu nowemu wyzwaniu. Jest to proces, który
na początku często wydaje się frustrujący, gdy gracz uczy się, jak sobie z nim radzić, zwłaszcza jeśli nie
radzi sobie dobrze za pierwszym razem. W miarę jak radzi sobie z nowym wyzwaniem, napięcie
frustracji słabnie. Powtarzanie tej samej czynności w kółko prowadzi do znudzenia, tworząc zygzak.
Oczywiście nie wszyscy gracze są tacy sami: niektórzy mogą szybko opanować czasownik lub
kombinację czasowników, zwłaszcza jeśli mają doświadczenie z innych gier, podczas gdy inni mogą
dłużej być sfrustrowani.

Kształtując rozmowę dotyczącą gry, projektanci gier wymyślili, jak uczynić ten zygzakowaty wzór
częścią historii opowiadanej przez zabawę. Chwila intensywnego wyzwania, która wymaga od gracza
użycia czasowników, które ćwiczył w poprzednich sekcjach, może obejmować na przykład walkę z
bossem. Wizualne i dźwiękowe wskazówki towarzyszące tej chwili mogą obejmować większą grafikę
przedstawiającą tę niebezpieczną przeszkodę, z muzyką lub efektami dźwiękowymi, które oddają
złowieszczy lub kulminacyjny klimat. Przed i po tej chwili kontekst nie jest tak intensywny, jak również
wyzwanie: gracz może się zrelaksować i przygotować na kolejny wielki moment, podążając za łukiem,
który rozwija się do następnego konfliktu. W tym rozdziale omówimy więcej sposobów tworzenia tego
rodzaju przerw i płaskowyżów (w których linia przepływu staje się bardziej pozioma).
Regulacja trudności
Gry takie jak Super Hexagon wymagają od gracza radzenia sobie z frustracją i porażkami oraz
poświęcenia czasu na sprostanie trudnym wyzwaniom. Konkurencyjne gry wieloosobowe mają długą
tradycję polegającą na przekazywaniu tej odpowiedzialności w ręce graczy - w tych grach nie tylko
jednego gracza, ale pary konkurentów, a nawet grupy lub społeczności graczy, którzy grają razem.
Gracze, którzy lubią sportowe gry cyfrowe, takie jak Hokra (2011) lub BaraBariBall (2012), muszą uczyć
nowicjuszy, jak radzić sobie z wyzwaniami gry, powiększając społeczność graczy, aby mieli więcej
przeciwników do stawienia czoła. Trudność w tych grach wynika w dużej mierze z tego, jak dobry jest
twój przeciwnik. Gracze mogą spokojnie traktować początkujących lub grać z celowymi ograniczeniami
(lub utrudnieniami), aby pomóc im w nauce. Gry jednoosobowe napotykają inny rodzaj problemu,
ponieważ gracz rozmawia sam z systemem, który może powiedzieć tylko tyle, na ile pozwolił mu jego
projektant. Mimo to twórcy gry mogą ujawnić część tego, co dzieje się w systemie, i dać graczom
kontrolę nad tym, czy wiąże się to z większym ryzykiem frustracji czy nudy. Jednym z powszechnych
sposobów zapewnienia tej kontroli jest wybranie przez gracza trybu trudności na początku gry. Gracz
wybiera, czy chce doświadczenia, które zaczyna się jako wyzwanie i ewoluuje, by stać się jeszcze
trudniejsze, czy też takie, które jest łatwiejsze - potencjalnie aż do znudzenia. Stworzenie więcej niż
jednego sposobu na poruszanie się w tym samym systemie gry może być jednak trudne; jeden tryb
często jest postrzegany przez graczy jako „prawdziwa gra”. Często jest to najtrudniejszy tryb,
szczególnie dla graczy ceniących umiejętności i mistrzostwo. Ponadto, dając graczom taki wybór na
początku gry, zanim zrozumieją rodzaj oporu, jaki oferuje gra, prosi ich o odgadnięcie, który poziom
trudności będzie najbardziej satysfakcjonujący im. A jeśli gracz jest dobry w jednym aspekcie gry, ale
nie w innych? Niektóre gry oferują szczegółowe sterowanie dostosowywaniem wielu aspektów
trudności, ale nadal istnieje paradoks: aby zrozumieć, w jaki sposób wszystkie te elementy sterujące
wpłyną na doświadczenie gracza, gracz musi najpierw nauczyć się grać w grę na tyle dobrze, aby
zrozumieć swoje opcje. We wczesnych dekadach gier cyfrowych publiczność graczy była stosunkowo
ograniczona. Nie tylko większość samodzielnie zidentyfikowanych graczy była na tyle biała, męska i
zamożna, że mieli stały dostęp do technologii komputerowej (lub przynajmniej ćwiartki, aby wskoczyć
do automatu do gier), ale kultura graczy i produkowane przez nią systemy koncentrowały się na
trudności, wyzwanie i mistrzostwo. Na przełomie tysiącleci wiele się zmieniło, a przemysł gier
uruchomił nową falę gier „casualowych”. Te gry były skierowane do graczy spoza zwykłych
podejrzanych, wielu z nich to kobiety, dziewczyny i osoby starsze, które nie były częścią wcześniejszych
epok entuzjazmu do gier. Gry rekreacyjne były znane z tego, że były znacznie mniej karzące i trudniejsze
niż gry z poprzednich dziesięcioleci, a także przyciągały do gier znacznie większą część populacji.
Gracze, którzy mieli mniejsze doświadczenie z konkretnym systemem i mieli mniej uprzedzeń na temat
określonego rodzaju systemu, są nawet mniej skłonni do intuicyjnego zrozumienia, czy chcą grać na
„trudnym” czy „łatwym” ustawieniu. Od czasu „zwykłej rewolucji” twórcy gier częściej pytają: „Dla
kogo jest ta gra?” a czasem: „Jak możemy sprawić, by ta gra była przyjemniejsza dla większej liczby
osób?” Twórcy gier od wielu lat szukają sposobów na bezproblemowe uformowanie oporu gry tak, aby

pasował do umiejętności każdego gracza, zamiast tworzyć rodzaj płynnego doświadczenia, które działa
dla niektórych graczy, ale frustruje lub nudzi innych. Wiele z tych prób mieści się w ramach koncepcji
dynamicznego dostosowywania trudności (DDA): metod dostosowywania reguł i zasobów gry, aby
pomóc graczom zmagającym się z oporem gry, oraz zwiększania wyzwania dla graczy, którzy radzą
sobie bardzo dobrze. Grając w strzelankę z perspektywy pierwszej osoby Half-Life 2 (2004), od czasu
do czasu natkniesz się na skrzynie, które zawierają przydatne przedmioty do uzupełnienia punktów
zdrowia lub amunicji. Jeśli jesteś dobrze zaopatrzony w te zasoby, w określonej skrzyni znajdziesz mniej
przedmiotów, ale jeśli masz słabo i brakuje ci amunicji lub zdrowia, ta sama skrzynia prawdopodobnie
zawiera przedmioty, które pomogą ci uzupełnić te zasoby. Wielu graczy Half-Life 2 nigdy nie zauważa,
że po prostu przypadkiem otrzymali potężniejszy przedmiot leczący, kiedy kończyło im się zdrowie;
projektanci, którzy intensywnie używają DDA, pomagając graczom zmagającym się z wyzwaniem dla
innych, często starają się to robić w subtelny sposób.

W grach jest dużo bardziej skandalicznych przykładów. Na przykład w wielu grach wyścigowych Twoi
przeciwnicy będą jechać szybciej, jeśli będziesz na prowadzeniu, i wolniej, jeśli próbujesz ich dogonić.
Nietrudno zrozumieć, w jaki sposób tego rodzaju dostosowanie sprawia, że gra jest interesująca w
służbie płynności, ale uświadomienie sobie, jak dziwnie płynne jest zachowanie konkurencji, może być
irytujące. Może nawet sprawić, że gracz poczuje, że jego własne umiejętności i zmagania nie mają tak
naprawdę znaczenia, ponieważ rzeczywistość świata gry zostanie dostosowana do sytuacji gracza.
Subtelność jest niezbędna w DDA, ponieważ zmienia i manipuluje rozmową między graczem a grą.
Kiedy gracz naciska na grę i nie udaje mu się coś zmienić lub osiąga oczekiwany cel, gra cofa swój własny
opór; kiedy gracz pomyślnie przesuwa się do przodu, zwiększa się również opór gry. Nauka gry poprzez
własną, ciągłą rozmowę z nią to proces eksploracji. Odkrywanie systemu z dużą ilością DDA jest jak
rozmowa z kimś, kto ciągle zmienia zdanie na podstawie tego, co wyrażasz. Użyty bez ogródek, DDA
może nadać oporze gry mdłe wrażenie, jakby nie istniała żadna ustalona struktura, którą gracz może w
znaczący sposób napotkać i przeciwstawić. Używana subtelnie, DDA może pozostać niezauważona
przez graczy, ale nadal po cichu manipuluje kształtem oporu, aby stworzyć płynny przepływ, zamiast
stawiać graczowi pewne niewzruszone wyzwania i pozwalać mu zdecydować, jak go pokonać - lub po

prostu przestać grać. Nic dziwnego, że wielu twórców mniejszych gier w ostatnich latach unika DDA i
po prostu pozwala funkcjonować swoim systemom gierbez ciągłych dostosowań i modyfikacji. Czy
Super Hexagon byłby lepszą grą, gdyby Terry Cavanagh zaprojektował ją tak, aby była łatwiejsza, gdy
gracz nieuchronnie zawodzi w ekstremalnym wyzwaniu? Kształt nieustannego oporu w tej grze wobec
wysiłku gracza stałby się inny, bardziej plastyczny - i być może mniej znaczący dla graczy, którzy chcą
rzucić się raz po raz, aby rozwijać swoje umiejętności w trudnej zabawie. DDA nie musi zostawiać
graczom decyzji dotyczących oporu, jaki napotykają po drodze. flOw (2006) była jedną z pierwszych
gier zaprojektowanych przez Jenovę Chen, która wybrała tę nazwę, ponieważ jednym z elementów, na
które on i jego współpracownicy wywarli wpływ, i które chcieli zbadać, była idea przepływu w grach.
Zamiast dostosowywać opór systemu wyłącznie na podstawie wyników gracza, flOw stara się dać
graczowi konkretne wybory dotyczące tempa gry. W przepływie kontrolujesz rybopodobne stworzenie
pływające w obszarze z innymi stworzeniami, które można zjeść - i które czasami będą próbowały cię
zjeść. Jeśli z powodzeniem manewrujesz pyskiem swojej ryby na jednym z tych stworzeń, rozpadają się
one na białe granulki pokarmu, które można zjeść, aby wydłużyć ogon własnej ryby i był w stanie
wytrzymać więcej ukąszeń innych stworzeń. Każdy obszar ma również czerwony granulat pokarmu,
który twoja ryba może zjeść, który pozwala zanurzyć się głębiej w wodach z bardziej niebezpiecznymi,
wymagającymi wrogami, oraz niebieski granulat, który zabierze cię w przeciwnym kierunku, do
bezpieczniejszych obszarów. Podróż każdego gracza przez płycizny i głębiny flOw jest nieco inna,
ponieważ gracze mogą wycofać się i awansować w zależności od tego, jakiego wyzwania szukają.
Ponadto utrata całego zdrowia nie kończy gry; zamiast tego przeskakujesz o jeden poziom wyżej do
łatwiejszego obszaru. Organiczny, kontrolowany przez gracza poziom trudności flOw jest bardziej
zintegrowany z przebiegiem gry niż proszenie gracza o wybranie opcji „Trudny” lub „Łatwy” przed
rozpoczęciem gry lub za pośrednictwem panelu sterowania. Strukturalnie jest podobny do wczesnych
gier cyfrowych, takich jak NetHack (1987), w których gracz dowiaduje się, że podróż w głąb lochu po
odkrytej klatce schodowej będzie trudniejsza. W NetHack twój cel jako gracza jest określony od samego
początku: osiągnąć poziom 100 i odebrać ostateczną nagrodę, „Amulet Yendoru”, zanim ulegniesz
różnym zagrożeniom i wrogom, które kończą grę. flow, podobnie jak inne gry Chen, jest o wiele mniej
jednoznaczne, jeśli chodzi o cel gracza i to, czy w ogóle powinien próbować zanurkować tak głęboko,
jak to możliwe. Chociaż dotarcie do dolnej warstwy przepływu daje graczowi możliwość odblokowania
większej liczby odmian ryb do zabawy, można grać i cieszyć się grą, po prostu wędrując przez wyższe
warstwy i przeżywając i jedząc jak prosty organizm oceaniczny, zadowolony z jego partia. Wielu graczy,
zwłaszcza tych wyszkolonych.
Myśląc o grach jako o wyzwaniach do pokonania, można grać we flOw jako grę o rosnącym wyzwaniu,
podobnie jak grają w NetHack, ale flOw unika jawnego stwierdzania, co gracz musi zrobić, aby wygrać.
Nie ma jednego prawidłowego sposobu na ukształtowanie poziomu trudności gry w taki sposób, aby
każdy z graczy miał taki opór. Właściwa decyzja dla Twojej gry zależy od jej celów i tego, co próbuje
powiedzieć w rozmowie z graczami: czy chcesz bardzo elastycznej gry typu push-and-pull, która
zmienia kształt w zależności od tego, jak podejdzie do niej gracz? A może stworzysz solidną strukturę,
składając twardą deklarację tego, czego wymaga twój system, i pozwolisz graczom wymyślić, jak sobie
z tym poradzić - nawet jeśli oznacza to, że niektórzy z nich mogą opuścić grę przed jej ukończeniem lub
przegapić idealny przepływ przez szeroki margines? Czy zamierzasz zaangażować graczy w
decydowanie o tym, jak ewoluuje odporność gry? Jeśli gry są rozmową, to są to takie, w których jako
projektanci musimy uważnie wybierać to, co mówimy, i wiedzieć z góry, co powiemy, mimo że często
nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak zareagują wszystkie wyjątkowe warstwy . Kiedy tworzymy
przestrzenie, w których gracze mogą dokonywać własnych wyborów i określać własne podejście do
systemu, wszelkiego rodzaju rzeczy mogą się zdarzyć - ale może to oznaczać, że nasze własne
wyobrażenia o tym, jak potoczy się rozmowa, również będą musiały odgrywać mniejszą rolę.

Alternatywy dla Flow
Jak dotąd, nasza dyskusja na temat przepływu obracała się wokół idei, że gry powinny próbować
dostosowywać się do graczy, unikając frustracji lub nudy przez zbyt długi czas, a czasami włączając
graczy w decyzje o tym, jak ewoluuje odporność gier. Poszukiwanie stanów płynności oznacza
„spotykanie graczy tam, gdzie się znajdują” i oddawanie pewnego stopnia autorytatywnej kontroli, aby
wzmocnić poczucie zaangażowania i, stopniowo, mistrzostwo poprzez budowanie umiejętności.
Dążenie do gry z idealnym przepływem, która zawsze idealnie porusza się między frustracją a nudą, nie
jest jedynym sposobem na stworzenie gry. Możliwe jest tworzenie ciekawych gier, które nie szukają
idealnego stanu płynności. Na przykład, co by się stało, gdyby gra nie zaczęła się wolno i łatwo i nie
stawała się trudniejsza?
Three Body Problem (2012) Robina Burkinshawa nie zmienia się wcale, ponieważ gracz kontynuuje
interakcję z nim (patrz rysunek 6.8). System zaczyna się tak ciężko, jak to tylko możliwe, ale z prostymi
zasadami: gracz musi manewrować kwadratem, aby zebrać pojawiające się punkty, podczas gdy dwa
inne kwadraty próbują zderzyć się z nim i go zabić. Podobnie jak w przypadku Super Hexagon, gdy
pierwszy raz zagrasz w Three Body Problem, prawdopodobnie umrzesz bardzo szybko, ponieważ inne
kwadraty nieustannie cię ścigają. Nie jest to jednak niemożliwie frustrujący problem; możesz szybko
nauczyć się przetrwać dłużej, obserwując i ucząc się, jak poruszają się pozostałe dwa kwadraty. Dzięki
praktyce gracz z Three Body Problem może zniwelować lukę między swoimi umiejętnościami a
wyzwaniem, ułatwiając grę. W tym modelu całą odpowiedzialność za tworzenie przepływu spoczywa
na graczu: musi zaakceptować fakt, że daleko jej do mistrzostwa i pracować nad tym z własnej woli.
Kiedy już poradzi sobie z wyzwaniem, zadanie pozwala przetrwać jak najdłużej, aby zebrać więcej
punktów, co stanowi wyzwanie zarówno dla wytrzymałości, jak i umiejętności. Gdybyśmy sporządzili
diagram przedstawiający doświadczenie gracza w tej grze, wyglądałby on zupełnie inaczej dla każdego
gracza w zależności od tego, jak każdy poradził sobie z wyzwaniem prostego systemu gry. Zamiast
próbować spotykać się z graczami tam, gdzie się znajdują, to osoba decyduje, gdzie napotka Problem
trzech ciał

Gry takie jak ta wymagają od gracza więcej niż gry, które trzymają gracza za rękę, ale dla graczy, którzy
chcą zacząć w sfrustrowanym miejscu i nauczyć się jak z tego wyjść, wciąż może pojawić się silne
uczucie przepływu. Jest jeszcze jeden powód, dla którego warto rozważyć alternatywy dla tradycyjnego
przepływu i wymagać od graczy spotkania się z grą, a nie na odwrót: chociaż w rozmowie często
strategią jest próba dostosowania sposobu mówienia do słuchaczy, czasami to nie wystarczy. Czasami
musisz poprosić innych uczestników, aby usłyszeli dokładnie, co mówisz - i jak omówiliśmy w
poprzednim rozdziale, niektóre gry polegają raczej na proszeniu graczy o wysłuchanie. Gone Home
(2013) to gra, w której gracze wchodzą do domu pozornie opuszczonego przez rodzinę, wcielając się w
najstarszą córkę, która wróciła z zagranicy. Na początku Gone Home wydaje się bawić pewnymi
konwencjami horrorów - eksplorujesz ciemne pokoje, szukając sekretów i przerażają Cię przerażające
dźwięki. Okazało się, że Gone Home nie jest grą o stawianiu czoła nieumarłym okropnościom ani nawet
o rosnącym poziomie trudności i mistrzostwa. Zamiast tego znajdujesz wskazówki co do niedawnej i
dawno pogrzebanej historii domu rodziny bohatera, odkrywając prawdę o tym, dlaczego nikogo nie
ma w domu, poprzez wpisy do pamiętnika, listy, rachunki, notatki pospiesznie pozostawione na
kuchennym stole i przyziemne szczegóły życie rodzinne. W Gone Home jest wyzwanie i rozwiązywanie
problemów, gdy zbierasz wskazówki i szukasz sekretnych przejść, ale nie jest to doświadczenie, które
musi stawać się trudniejsze lub stopniowo rozwijać umiejętności gracza. zamiast tego gracz zaczyna
rozumieć systemy - relacje między postaciami, sposób, w jaki różni członkowie rodziny zamieszkują i
korzystają z różnych części domu - odkrywając nowe informacje, niektóre w formie słów lub
diagramów, część z nich zakorzeniła się w aranżacji przestrzennej i wizualnej reprezentacji domu.

Gone Home rozgrywa się w świecie, który ściśle odzwierciedla nasz własny - można go zaczerpnąć z
doświadczeń prawdziwych ludzi. Oczywiście niektóre gry są jawnie autobiograficzne, jak dys4ia, o
której już mówiliśmy, czy Mainichi (2012) Mattie Brice, gra, która przedstawia jeden dzień z życia
autora. Niekoniecznie ma sens tworzenie tradycyjnej podróży płynącej przez grę, która opowiada o
rzeczywistych wydarzeniach - w końcu życie prawdziwych ludzi nie zawsze rozwija się od łatwiejszego
do bardziej wymagającego. Niekoniecznie można je pokonać poprzez budowanie umiejętności i
systemowego zrozumienia, ale można je reprezentować poprzez systemy. Kształt oporu w tych grach

odgrywa rolę - pokazuje graczom, gdzie reprezentowane systemy mogą lub nie mogą być popchnięte
- ale doświadczenia, które wynikają, niekoniecznie dotyczą pokonywania oporu lub znalezienia
strategii, aby umieścić własną flagę zwycięstwa na szczyt góry. Zamiast tego dają graczom możliwość
wysłuchania i zrozumienia systemów, których inaczej by nie brali pod uwagę.
Otwarcie przestrzeni
Do tej pory omawialiśmy opór w sposób bardzo podobny do tradycyjnych koncepcji trudności. Gry,
które próbują stworzyć przepływ, wymagają od graczy wciskania się do systemu z coraz większymi
umiejętnościami, którym sprosta coraz większe wyzwanie, często wymagające opracowania
czasownika. Inne gry unikają przepływu na rzecz innego rodzaju doświadczenia i zrozumienia.
Pomyślmy o jeszcze innym sposobie spojrzenia na opór: otworzeniu i zawężeniu pola wyboru gracza.
W grze takiej jak Tombed, duży opór wynika z ciągłego „pchania” opadającego, kolczastego sufitu.
Gracz musi wymyślić, jak się teraz zachować lub zmierzyć się z pewną śmiercią, a gra staje się
trudniejsza, gdy gracz opanowuje więcej sposobów używania jej czasowników. Gra Anny REDDER może
na początku wydawać się tematycznie podobna do Tombed: gracz podróżuje coraz głębiej w głąb ziemi
przez serię tuneli i komór, choć jako astronauta eksploruje pozornie obcy krajobraz tajemniczej i
niebezpiecznej technologii. REDDER ma jednak znacznie bardziej otwarte uczucie w porównaniu z
ciasnym, ograniczonym uczuciem Tombed, ponieważ gracz może wędrować w wielu różnych
kierunkach. Chociaż niektóre wyzwania są podobne, czasami obejmują niebezpieczne pola siłowe
poruszające się w kierunku awatara gracza i wymagające szybkiego wyczucia czasu, aby je ominąć,
poczucie oporu jest zupełnie inne. W przeciwieństwie do Tombed, gracz może zdecydować się na
wycofanie się z niebezpiecznego pokoju i eksplorację w innym kierunku, ponieważ REDDER pozwala
graczowi przenieść się z ekranu do innych obszarów, podróżując w lewo, w prawo lub w górę lub w
dół. To sprawia, że gracz decyduje o kształtowaniu oporu w grze.

Gry otwierają również kształt oporu wobec wyboru gracza, oferując większą paletę czasowników. W
niektórych miejscach w Super Mario Bros. gracz znajduje bloki, z których wyrastają ogniste kwiaty; jeśli
gracz zdecyduje się dotknąć kwiatu, nagle pojawia się nowy czasownik, a naciśnięcie przycisku, który
wcześniej pozwalał Mario biegać, teraz wystrzeliwuje również odbijającą się kulę ognia, która może
wyeliminować wrogów. Od gracza zależy, czy chce znaleźć i zaakceptować ulepszenia, takie jak kwiat
ognia. Ponadto istnieją kompromisy w tych wyborach. Na przykład, gdy Mario staje się większy po

dotknięciu grzyba, może łamać cegły głową, ale nie mieści się w małych przestrzeniach. Podobnie jak
decyzja o przejściu na trudniejszy lub łatwiejszy obszar lub poziom gry, te wybory często kształtują to,
co dzieje się dalej i jaki rodzaj oporu napotyka gracz - ale w tych strategicznych wyborach to, co
preferuje gracz, często zależy od jego sposobu grając i jak woli używać czasowników. Jako mały Mario
gracz jest bardziej narażony na śmierć, ponieważ duży Mario może natknąć się na wroga i przetrwać
bez utraty życia. Jednak wielu doświadczonych graczy Super Mario Bros. woli pozostać małymi,
ponieważ łatwiej jest uniknąć śmiertelnych przeszkód i wrogów, gdy jesteś o połowę mniejszy! Za
każdym razem, gdy gracz decyduje się na użycie czasownika i wpycha się do systemu, widzimy
dokonywane wybory - nawet fundamentalny wybór, aby dalej angażować się w grę, aby zobaczyć, co
się stanie, aby spróbować pokonać wyzwania, osiągnąć jakiś cel. Kiedy gracz decyduje, kiedy użyć
czasownika „skok” w REDDER, aby uniknąć niebezpiecznego pola siłowego, dokonuje pewnego rodzaju
wyboru: skakanie we właściwym czasie może pozwolić jej kontynuować, podczas gdy użycie tego
czasownika w złym momencie może zabić jej awatara, wysyłając ją z powrotem do ostatniego mijanego
punktu kontrolnego. Podjęcie decyzji, w którym kierunku eksplorować lub wycofać się z pokoju,
ponieważ wygląda to na trudne, to inny rodzaj wyboru, podobnie jak wybór we flOw, aby zanurkować
na głębsze, trudniejsze wody lub powierzchnię na łatwiejsze. Tego rodzaju wybory wpływają na opór
napotkany przez gracza, pozwalając jej wybrać własne tempo lub całkowicie uniknąć napotkania
pewnych rodzajów oporu. W Shadow of the Colossus (2005) gracz eksploruje ogromny, górzysty
krajobraz, szukając rozpadających się gigantów z kamienia i metalu, których trzeba pokonać, aby
przejść do kolejnego wyzwania. Podstawowe czasowniki gracza obejmują „wspinanie się” i „skakanie”,
„zawieszanie się” na ogromnym ciele olbrzyma i „dźganie” go w celu stopniowego pokonania go. Jest
inny czasownik, który odgrywa pewną rolę: „jazda” na koniu. Jazda może być przydatna w bitwach, ale
najczęściej w grze jeździectwo polega na podróżowaniu między różnymi obszarami świata, z których
każdy zawiera innego kolosa. Po każdym zwycięstwie nad kolosem gracz powraca do centralnej lokacji,
w której odbywa się rozgrywka : ogromna wieża pośrodku dużej, pustej równiny otoczonej górami. Aby
znaleźć kolejnego kolosa, gracz musi przemierzyć równinę, aby znaleźć inny obszar, a pokonywane
odległości są na tyle duże, że warto jechać. Na centralnej równinie nie ma wiele do zobaczenia. Akcja
Shadow of the Colossus rozgrywa się na obszarze, na którym nie ma żadnych miast ani ciekawych
miejsc, a jedynie rozpadające się ruiny, które wydają się być opuszczone dawno temu. Jazda po tych
obszarach nie jest wcale trudna i nie wymaga zbytniej strategii ani podejmowania decyzji: po prostu
wsiadasz na konia i jedziesz w tym czy innym kierunku, czasami zachęcając konia do szybszego galopu
za naciśnięciem przycisku. Gracz może również użyć amuletu, aby stworzyć wiązkę światła wskazującą
miejsce następnego spotkania z kolosem, więc nie ma nawet znaczących wyzwań eksploracyjnych, aby
dowiedzieć się, którą drogą iść. Dlaczego Shadow of the Colossus wymaga tak długiego czasu podróży,
na tyle długiego, że niektórzy gracze (i recenzenci piszący o grze) uważają, że jazda może się nawet
znudzić? Kontrast między bitwą a podróżą wydaje się celowy: jazda przez równiny to relaks w oporze
systemu, okazja dla gracza do nadania tempa - lub po prostu cieszenia się widokami i dźwiękami świata.
Niektórym graczom ten brak oporu może nawet stanowić okazję do zatrzymania się i refleksji,
podobnie jak często ma to miejsce w czasie tranzytu w prawdziwym świecie, i być może do rozważenia
ważniejszych kwestii gry, takich jak dlaczego polujesz na te gigantyczne, samotne, często pokojowo
wyglądające stworzenia. Kiedy gracz skończy z chwilą pauzy, cele gry czekają na ponowne podniesienie.
Cel otwarcia
Gry mogą otwierać przestrzeń oporu, pozwalając graczowi decydować nie tylko o tym, jak grać, ale
także o to, do jakiego celu dąży - to znaczy jaki cel stara się osiągnąć w grze. Gra taka jak Tombed ma
jeden, prosty cel: przetrwać zejście. REDDER wymaga, aby gracze podążali za kilkoma różnymi celami
w postaci obiektów w kształcie rombu rozrzuconych po całej grze. Jako twórca możesz dodać wiele
celów do swojej gry i pozwolić graczom zdecydować, który z nich będzie realizowany jako pierwszy lub

w ogóle. Z drugiej strony, nawet przy długiej liście celów, wybór gracza, do czego dąży, ogranicza się
do wyboru tego, co znajduje się na tej liście. W grach ze złożonymi systemami, które mogą dawać
nieoczekiwane możliwości, gracze mogą wymyślać własne cele - rzeczy, o których jako twórca nigdy
nie marzyłeś. Gry z otwartym światem, takie jak Fallout: New Vegas (2010), wybierają pierwszą drogę:
otwierają przestrzeń gry, dając graczowi wiele różnych celów do wyboru. New Vegas to ogromny świat,
pełen rzeczy do znalezienia, postaci sterowanych komputerowo do spotkania, niebezpiecznych
spotkań do pokonania. Gdy gracz wędruje po pustyniach i autostradach w tej grze, pojawia się wiele
interesujących miejsc, widocznych zarówno w widoku świata, jak i na mapie, która zapełnia się coraz
większą liczbą ikon, gdy gracz przechodzi w pobliżu lub słyszy o nich inne postaci. Gry takie jak Fallout:
New Vegas mogą skończyć się z oszałamiającą gamą celów, gdy gracz nadal wkracza i eksploruje świat,
gromadząc dziesiątki potencjalnych misji do wykonania i dostrzegając jeszcze więcej potencjalnie
interesujących miejsc do odwiedzenia z daleka. Każda lokalizacja ma swoje własne wyzwania i
określony kształt oporu. W jednym miejscu możesz napotkać stację benzynową pełną morderczych
najeźdźców, którzy będą próbowali cię zabić, podczas gdy w innym możesz spotkać przyjaznego kupca,
który chce zamienić plotki i handlować. Dokładnie to, co się wydarzy, jest niepewne dla każdego gracza,
który nie bawi się gigantycznym przewodnikiem towarzyszącym grze, i to jest część doświadczenia
otwartości i wyboru: nigdy nie wiesz, co będzie dalej. Z drugiej strony gry symulacyjne często nie dają
graczowi żadnych jawnych celów. Są czasami określane jako gry typu sandbox, ponieważ pozwalają
graczowi eksplorować system gry, rozwijający się zestaw czasowników i obiektów, aby określić własne
cele. W The Sims (2000) gracz może budować domy dla wirtualnych postaci (Simów), które mogą
wchodzić w interakcje z przedmiotami w domu, gotowanie posiłku na kuchence lub korzystanie z
toalety. Gracz decyduje, jakie przedmioty umieścić w tym wirtualnym domku dla lalek i może nakazać
Simom interakcję z obiektami, chociaż Simowie mają własne symulowane potrzeby i będą wędrować
w poszukiwaniu jedzenia, jeśli są głodni, lub kogoś, z kim mogą porozmawiać, jeśli chcą towarzystwa
społecznego. Potrzeby Simów nie są bezpośrednio kontrolowane przez gracza. Z czasem stają się głodni
lub senni, a rosnące potrzeby każdego Sima zmieniają poczucie oporu w grze: gracz może mieć dwóch
Simów do interakcji i rozmowy, ale trzeci Sim w pobliżu będzie szalał, jeśli będzie mógł nie znajduję nic
do jedzenia. Cel grania w The Sims jest rzekomo pozostawiony graczowi: nie ma żadnego „zakończenia
gry” ani oznak niepowodzenia, jeśli gracz zdecyduje się torturować swoich Simów, odmawiając
umieszczania łóżek lub toalet dopóki wyczerpani Simowie nie padną na podłogę, otoczeni kałużami
własnego moczu. Podobnie jak wiele gier symulacyjnych, The Sims nie daje graczowi wyraźnych misji
ani celów do odhaczenia. Od gracza zależy, co się stanie, jeśli stworzy dom pełen wygłodniałych,
brudnych Simów lub szczęśliwszy dom dobrze odżywionych wirtualnych zarabiających pieniądze.
Jednocześnie wydaje się, że gra ma opinie na temat tego, jak wygląda Twój wirtualny dom. The Sims
nie karze gracza bezpośrednio za przekazanie idei, że brudni, wyczerpani Simowie mogą nie być
idealnym stanem rzeczy. Sami Simowie wyrażają niezadowolenie i nie radzą sobie tak dobrze w
generowaniu zasobów, które gracz może wykorzystać, gdy wychodzą z domu, aby wyjść poza ekran do
pracy i wrócić z pieniędzmi, które gracz może wydać. The Sims mają ukryte cele, które powinny być
jasne nawet po przeczytaniu tego opisu: jeśli gracz dobrze troszczy się o swoich Simów, będzie
dostępnych więcej pieniędzy na zakup lepszych udogodnień i wyposażenia domu, co z kolei zaspokoi
potrzeby Simów wydajniej. Najbardziej efektowne łóżka i komputery w grze są jednocześnie
najbardziej efektywne i najdroższe, wymagając od gracza prowadzenia sprawnego gospodarstwa
domowego. Chociaż nie zostało to wyraźnie powiedziane, domyślnym celem The Sims jest dobre
osiąganie wyników w cyklu pracy, dochodu i zaspokajaniu podstawowych potrzeb, które większość z
nas zna z codziennego życia. Ten ukryty cel jest wzmacniany nagrodami, które omówimy w dalszej
części tego rozdziału. Jeśli chcesz mieć najlepsze rzeczy, musisz dbać o swoich Simów. Nie ma
wyraźnego sposobu na „wygranie” The Sims, ale jasne jest, że aby dać swoim Simom to, co większość
z nas uznałaby za przyjemne życie, musisz stać się dobry w prostym kapitalistycznym systemie

zarabiania i kupowania, a następnie zarabiać więcej, aby kupować lepiej rzeczy. Mimo to gra nie cofa
się z dużym oporem, jeśli gracz nie chce dążyć do tego celu i zamiast tego wybiera życie w prostocie
lub nędzy. Zamiast twardego oporu związanego z utratą punktów lub zmuszeniem gracza do
rozpoczęcia od nowa, The Sims ma łagodniejszą formę oporu, której ucieleśnieniem są głównie
płaczące twarze nieszczęśliwych Simów. Nic nie zmieni systemu ani stanu gry, jeśli pozwolisz swoim
Simom płakać, ale nadal jest to sygnał emocjonalny: zasmuciłeś swoich małych ludzi! Jest to forma
oporu, którą gracz może zinterpretować: może postrzega siebie jako okrutnego oprawcę wirtualnych
istot! Niektóre gry typu sandbox idą jeszcze dalej, tworząc szeroko otwartą formę rozmowy w grze, w
której to gracze wymyślają poruszane tematy. W przeciwieństwie do The Sims, Minecraft (2009) nie
ma systemu ekonomicznego, który wymaga chodzenia do pracy i zarabiania pieniędzy. Zamiast tego
gracz musi zbierać surowce z ogromnego krajobrazu złożonego w całości z sześciennych bloków
dziesiątek różnych typów, a następnie wymyślić nie tylko, jakimi obiektami zapełnić ich świat
piaskownicy, ale także jak wykonać te obiekty z surowców. . Zbierz 16 jednostek drewna za pomocą
jednego narzędzia, użyj innego narzędzia, aby zamienić drewno w cztery deski, a na koniec będziesz
mógł zamienić te deski w krzesło. Podobnie jak w The Sims, Minecraft ma w swoim ogromnym katalogu
przedmiotów droższe i trudniejsze do zdobycia przedmioty, chociaż kosztem są rzadkie materiały i
procesy wieloetapowe, a nie pieniądze. Co jeszcze ciekawsze, zwłaszcza w naszej dyskusji na temat
odporności, Minecraft pozwala graczowi tworzyć wiele rodzajów komponentów i narzędzi, a następnie
łączyć komponenty, aby tworzyć nowe rodzaje urządzeń. Przedsiębiorczy gracze zbudowali windy, a
nawet maszyny liczące z prostych elementów mechanicznych i elektrycznych, które zapewnia system
gry. System części Minecrafta jest na tyle złożony, że gracze mogą go eksplorować, aby znaleźć
możliwości, o których twórcy gry nawet nie marzyli. Gracze nie tylko dokonują wyborów dotyczących
tego, jak poradzić sobie z trudnym wyzwaniem, czy użyć czasownika; ani też nie decydują, które cele
mają realizować w systemie lub w jakim tempie je realizować. Zamiast tego tworzą własne rodzaje
odporności - nowe wyzwania i cele możliwe dzięki rekombinacji istniejącej struktury gry, np. budowa
całego domu z włącznikami światła. Zamiast wybierać spośród wcześniej ustalonych przez twórcę opcji,
możliwości wypływają z własnej wyobraźni lub z tego, co wymyślili inni gracze. Warto pamiętać, że
nawet otwarta gra, taka jak Minecraft, to nie to samo, co puste płótno, na którym uczestnicy mogą
narysować, co tylko zechcą. Kształt możliwości w grze jest kształtowany na podstawie struktur, zasad i
elementów konstrukcyjnych, które umieścili tam twórcy tacy jak Ty, nawet jeśli istnieją potencjalne
wyniki, których nie przewidujesz. To właśnie sprawia, że tworzenie gry jest tak wyjątkowo
satysfakcjonującym zajęciem. Jako twórca tworzysz struktury, które służą jako podstawa dla
wszelkiego rodzaju wyborów graczy, w tym sposobów, w jakie gracze mogą dostosować grę i zaskoczyć
Cię swoją pomysłowością i wyborami. Opór nieodłącznie związany ze strukturą Minecrafta pochodzi z
zestawu reguł, które określają, co się stanie. Gracz nie może po prostu zbudować platformy obok
przełącznika i zamienić ją w windę. System jest bardziej złożony i wymaga głębszego zrozumienia
interakcji obiektów. Gry, które są otwarte w ten sposób, niekoniecznie są lepsze lub przyjemniejsze niż
gry, które zmuszają gracza do stosowania mocniejszych form oporu. To po prostu różnego rodzaju
rozmowy i tak jak w przypadku rozmów werbalnych świat byłby mniej interesujący, gdyby wszystko
działało w ten sam sposób. Otwierając lub zawężając pole wyboru gracza w grze, możesz pozwolić
swoim graczom wpływać na kształt oporu. Na najwęższym końcu gracze mogą poeksperymentować
lub wybrać, kiedy użyć czasowników, które im dostarczyłeś: Czy to właściwy moment, aby
manewrować w lewo lub w prawo w Super Hexagon? Jakie jest najlepsze miejsce do kopania, aby zejść
dalej w Tombed? Kiedy otwierasz kształt oporu, wybory się zmieniają: ile będzie oporu i jak szybko się
pojawi? Czy gracz płynie w kierunku bardziej wymagających głębin we flOw, czy też spędza czas jadąc
przez ciche łąki w Shadow of the Colossus przed następną bitwą? Możesz zdecydować, którego
czasownika użyje gracz, niezależnie od tego, czy będzie to wybór broni w grze pojedynkowej, czy też
decyzja, czy złapać Super Grzybka, aby zagrać jako wielki Mario. Wreszcie, jeśli cofniesz opór gry do

tego stopnia, że gracz sam dokonuje wyborów, możesz pozwolić jej zdecydować, które cele chce
osiągnąć. Możesz nawet poprosić gracza, aby wymyślił własne cele, co prowadzi do wielkiego pytania,
dlaczego chce grać i w jakim celu.
Przyciąganie nagród Przepływ trudności i wyzwania to rodzaj oporu, który w różnym stopniu popycha
gracza, zmuszając go do ponownego wejścia do systemu gry, próby pokonywania przeszkód i
pogłębienia zrozumienia gry. Gracz wpycha się również w system i napotyka opór, badając możliwości
systemu, niezależnie od tego, czy zastanawia się, co system może zrobić, czy też wymyśla własne cele
i strategie w ramach ustrukturyzowanych reguł systemu. Jeśli opór jest sposobem patrzenia na pchanie
i ciągnięcie w toczącym się dialogu między graczem a grą, musimy znaleźć sposoby, aby przyciągnąć
graczy, a także ich popchnąć, aby zachęcić i przewodzić je do przodu. Ponieważ gry, które tworzymy,
odbywają te rozmowy z graczami podczas naszej nieobecności, skonfigurowaliśmy systemy, aby dać
graczom sygnał: „Tak! Więcej tego! Zgadza się!" Tego rodzaju pozytywne opinie są często traktowane
jako nagroda. Tradycja nagradzania graczy, którzy „postępują właściwie” sięga daleko wstecz w historii
różnych rodzajów gier: hazardu na pieniądze, wyróżnień i nagród pieniężnych w turniejach sportowych
i tak dalej. Są szanse, że grając w grę, nie robisz tego dla praktycznej wartości nagród, które możesz
zdobyć. Grasz w tę grę dla niej samej, ponieważ miejmy nadzieję, że jest przyjemna, znacząca lub
satysfakcjonująca. Jeśli gry same w sobie mają dawać satysfakcję, czy potrzebujemy nagród? Bardziej
sensowne może być myślenie o nich jako o informacji zwrotnej w rozmowie z graczami w grze. W grach
dla jednego gracza po drodze zostawiamy nagrody, aby zachęcić, aby powiedzieć graczom, że są na
dobrej drodze. Mimo to wizualny język nagród często daje poczucie wypłaty, nagrody, która ma jakąś
wartość. Na poziomie powierzchni prawdopodobnie możesz przypomnieć sobie kilka przykładów tego,
jak wyglądają i brzmią te nagrody: błyszczące monety, skaczące gwiazdy, przepełniona skrzynia
skarbów, której może towarzyszyć podnosząca na duchu, zwycięska muzyka i duży tekst, który głosi:
„Zrobiłeś to!” Peggle (2007) przedstawia jeden z najbardziej znanych przykładów elementów
kontekstowych gry, które są wykorzystywane do tworzenia satysfakcjonującego wrażenia. Kiedy
graczowi udaje się odbić piłkę w centralny otwór na dole ekranu, gra zapala się fajerwerkami, a „Oda
do radości” Beethovena gra triumfalnie. To prawdziwy spektakl. Podobnie jak w przypadku innych
opinii omówionych wcześniej w książce, ważne jest, aby pozwolić graczom aby wiedzieli, kiedy weszli
do systemu i zrobili coś „dobrze”. To jest część tego, jak gracze rozumieją kształt systemu podczas gry.
Jaki jest cel rozmowy? Jak gracz ocenia, czy idzie właściwą drogą? Tak jak Danger Jane musi być
pokazana bezużytecznie uderzając o ścianę lub uderzając w niezdarny metalowy blok łopatą,
oznaczającą miejsca, w których nie można pchać gry, tak chcemy bardzo jasno pokazać naszym
graczom, gdzie grę można przesunąć. Mimo to zasypywanie graczy audiowizualnymi sygnałami
nagrody może wydawać się nieuzasadnione lub bez znaczenia, jeśli używamy ich wszędzie, tak
jakbyśmy rzucali konfetti i wiwatowali za każdym razem, gdy znajomy powiedział coś, co zrozumieliśmy
w rozmowie. Nagroda, efekt naszej rozmowy utworzonej przez system, musi nadejść w znaczącym
momencie - i tak jak żadna uroczystość nie jest radosna tylko dlatego, że ludzie rzucają streamerami,
poczucie nagrody w grach zależy od tego, co robi gracz do tego momentu. Nagrody świetnie nadają się
do oznaczania kamieni milowych podczas podróży gracza i oddzielania jednej części gry od drugiej.
Kiedy uda Ci się ominąć kilka minut wrogów, doły i niebezpieczeństwa nawigacyjne w Super Mario
Bros., dotrzesz do zamku z masztem flagowym na zewnątrz. Ten widok, znany wielu graczom,
informuje, że nadszedł czas na przerwę w podróży. To krótka przerwa, ale to wciąż przerwa, uwolnienie
i ulga od twoich wysiłków. Po wejściu do zamku wybuchają fajerwerki. Gdy tempo aktywności nagle na
chwilę zwalnia, pojawiają się wizualne elementy nagrody. Wszystko to dzieje się razem, aby zaznaczyć
wydarzenie: skończyłeś z jedną częścią; teraz pora odetchnąć, zanim rozpocznie się kolejna część. Nie
wszystkie gry są podzielone na oddzielne fragmenty, takie jak ten, ale te przerwy są przydatnymi
momentami, aby zasygnalizować graczom, że pomyślnie wkraczają do gry. Kiedy gracz kończy jedną

sekcję gry, może to wyglądać jak jeden poziom Super Mario Bros., awansując postać w grze RPG,
wypełniając odrębny cel misji lub w pełni eksplorując obszar świata gry. Ulga związana z ukończeniem
określonej sekcji może być uwolnieniem od presji podejmowania decyzji i reagowania na wycofanie się
z gry: chwila na zatrzymanie się i świętowanie. Cat Cat Watermelon (2010) z Lexaloffle Games jest
podzielony na 20 poziomów, z których każdy stanowi trudniejsze wyzwanie niż poprzedni. Gracz układa
różne przedmioty (w tym koty, arbuzy, piłki plażowe i nie tylko) jeden na drugim, aby stworzyć wieżę,
która się nie przewróci. Jeśli graczowi uda się ułożyć wszystkie przedmioty na danym poziomie, pojawi
się znak z dość standardową wiadomością o zwycięstwie, informującą go, że poziom jest ukończony.
Jak na ironię i celowo, znak faktycznie przewraca wieżę, którą właśnie zbudował gracz, odrzucając
wszystkie starannie umieszczone przedmioty. To świetny przykład tego, jak moment sukcesu w grze
może wywołać poczucie uwolnienia, nawet od tego, co właśnie osiągnąłeś. Brawo! Zrobiłeś to! A teraz
wszystko zmieciemy. To też jest swego rodzaju nagroda, mimo że nie obejmuje fontann złotych monet
i eksplodujących promieni słonecznych. Jest tam jako znacznik, potwierdzenie, że to zrobiliście.
Usuwając pozostałości przeszłości (to, co właśnie osiągnąłeś), przyciąga również gracza do następnego
wyzwania. Oczywiście nie jest to jedyny sposób na upamiętnienie sytuacji, w której gracz z
powodzeniem wszedł do gry do określonego momentu. Łatwo jest wyobrazić sobie gry, które działają
odwrotnie. Kiedy ukończysz sekcję gry, określony zestaw zadań lub szczególnie trudne wyzwanie,
możesz zachować pamiątkę po swoim sukcesie, taką jak medal lub pamiątka. Wszystko zależy od tego,
jak chcesz, aby rozmowa w Twojej grze zaznaczyła wspomnienia z przeszłości i otworzyła drogę ku
przyszłości, w której gracz odkryje więcej możliwości gry. W poprzednich rozdziałach dużo mówiono o
tym, co się dzieje, gdy gracz zapoznaje się z nowym czasownikiem, i jak rozwijają się czasowniki, a także
o tym, jak gracz rozumie, jak ich używać. Otwarcie rozmowy w grze na więcej czasowników to
ekscytujący moment i często służy do tworzenia chwili nagrody. Gdy gracz z powodzeniem wszedł do
gry i osiągnął coś, do czego dążył, miejmy nadzieję, że pogłębił swoje zrozumienie czasowników i
systemu gry. Wprowadzenie nowego czasownika - lub nowego sposobu użycia czasownika - może
pomóc w utrzymaniu ciekawego przebiegu doświadczenia. Z podobnych powodów wprowadzanie
nowych obiektów do użycia czasowników jest również powszechną formą nagrody, niezależnie od
tego, czy obiekty te mają postać nowych obszarów do zbadania, nowych przeciwników, z którymi
trzeba się zmierzyć, czy też nowych przeszkód, które trzeba pokonać. Odblokowanie nowych sekcji gry
może nie wydawać się nagrodą w taki sam sposób, jak znalezienie broni, która umożliwia użycie
czasownika „strzelać”, ale obie są znaczącymi nagrodami, ponieważ pozwalają graczowi wkroczyć w
nowe części doświadczenia. Te nagrody łączą dotychczasowe osiągnięcia gracza z tym, co będzie dalej.
Zasoby
Skrzynia pełna złotych monet to jedna z najbardziej tradycyjnych form nagrody, oznaczająca bogactwo.
W grze, podobnie jak w prawdziwym życiu, wartość pieniądza zależy od tego, co można za nią kupić.
Możemy myśleć o pieniądzach i innych wydatkach jako umożliwiających określone rodzaje
czasowników: „wydawać” i „oszczędzać”. Waluta jest przydatna dla twórców gier jako elastyczny
rodzaj nagrody, ponieważ zwykle jest przedstawiana jako liczba. Gracze mogą dokonywać wyborów
dotyczących tego, ile chcą wymienić, na przykład na nowy czasownik lub dostęp do nowych obiektów,
albo mogą go trzymać w oczekiwaniu, że później będzie ich stać na coś innego. Nie wszystkie zasoby,
które można wydać, również wyglądają jak pieniądze; punkty umiejętności to inny rodzaj waluty,
zwykle przyznawany po osiągnięciu przez gracza określonego punktu w grze. Możesz pomyśleć o
dowolnej liczbie, którą gracz może wydać lub zapisać jako nagrodę walutową, środki, za pomocą
których włączane są inne czasowniki. Na przykład amunicja jest zasobem jednorazowym, który
umożliwia użycie czasownika „strzelać” w wielu grach. Zdrowie to specjalny rodzaj zasobów, których
gracz stara się uniknąć utraty w trudnych sytuacjach i które musi zaoszczędzić wystarczająco dużo, aby
uniknąć wyczerpania. Bieganie bez zdrowia prowadzi do „śmierci” i chociaż to oznacza coś zupełnie

innego w różnych grach, często wiąże się z rozpoczęciem od nowa, karą lub doświadczeniem jakiegoś
niepowodzenia. Gracze gier RPG znają punkty doświadczenia, kolejny rodzaj zasobu, który nie wymaga
dużego wyboru. Punkty te są automatycznie zapisywane, dopóki nie zdobędziesz określonej kwoty, a
następnie zostaną wydane, aby osiągnąć nowy poziom, w którym to momencie wiele gier daje
graczowi nagrodę w postaci wydawanych zasobów, nowych czasowników lub dostępu do nowych
obszary gry. Punkty doświadczenia nie są tak naprawdę walutą, którą można stracić; są po prostu
wyznacznikiem postępu w następnej części gry.
Nagrody za ślepą uliczkę
Twórcy gier wymyślili znacznie więcej sposobów, aby zachęcić graczy do angażowania się w grę, od
dzwonków i gwizdów ekscytujących audiowizualnych informacji zwrotnych po stosy wydatnych
zasobów - czasami w tak dużych kwotach, że decyzje dotyczące wydatków i oszczędzania tracą sens.
Wiele gier próbuje również wplecić historię w rozmowę o graniu - temat, o którym mówimy więcej w
rozdziale 7, „Opowiadanie historii”. Kiedy grasz w grę, twoje doświadczenie pchania i ciągnięcia,
napięcia i rozluźnienia ma swój własny przepływ narracyjny. Twórcy gier, którzy chcą również
opowiedzieć bardziej autorską historię, często robią to w kawałkach na raz, z gotowym dialogiem
między dwiema postaciami na ekranie lub przerywnikami filmowymi, które nie wymagają
zaangażowania z Twojej strony. Te dramatyczne przerywniki są często umieszczane między sekcjami
rozgrywki, aby nie zakłócać przebiegu samej rozgrywki. W rezultacie często zdarzają się one w tym
samym czasie, co inne nagrody lub przerwy w oporze gry, ponieważ przyjemność z oglądania historii
jest również nagrodą. Jednak korzystanie z historii jako nagrody jest trochę kłopotliwe. Jeśli twoja
historia jest na tyle ekscytująca, że samo dotarcie do następnej sceny daje satysfakcję, to
doświadczenie tej historii może stać się prawdziwą motywacją do gry, przynajmniej dla niektórych
graczy. Wrócimy do rozmowy o historii w następnym rozdziale, ale na razie dobrze jest zrozumieć, że
nagrody za historię, oddzielone od systemu i jego kształtu oporu, są jak ślepa uliczka: nie zwracają
uwagi na to, co gracz robi to w taki sam sposób, jak dawanie graczowi nowego czasownika. Osiągnięcia
to kolejny rodzaj nagród w ślepej uliczce, spopularyzowany przez masowe sieci gier online, takie jak
Xbox Live i PlayStation Online. Cheevos (jak lubią je nazywać Anna i inni krytycy) celowo znajdują się
poza prawdziwym systemem rozgrywki. Gry mogą zapisywać osiągnięcia w systemie sieci online, ale
chyba że gra ma własny sposób śledzenia i używając osiągnięć, nigdy nie wpływają na nic innego w
grze. Podobnie jak nagrody fabularne, które nie są częścią rozgrywki, cheevos siedzą poza rozmową;
muszą być ścigane wyłącznie dla nagrody. Ponieważ twórcy gier musieliby powielać systemy osiągnięć
we własnej grze, aby uniknąć tej ślepej uliczki, nic dziwnego, że wielu Cheevos wydaje się mieć niewiele
wspólnego z tym, co czyni grę interesującą. Najmniej interesujące rodzaje cheevos są przyznawane po
prostu za grę, często po prostu powielając własny system nagród i postępów w grze, lub wymagają od
gracza wykonywania powtarzalnych czynności, takich jak zabijanie dużej liczby wrogów lub
gromadzenie dużej ilości zasobów, na różne sposoby że nie byliby w stanie kontynuować bez
osiągnięcia. Możliwe jest tworzenie interesujących osiągnięć, które mogą być naprawdę
satysfakcjonujące, ale tak jak historia, zwykle działa to najlepiej, jeśli twórcy gry zorientowali się, jak
zintegrować osiągnięcia ze swoimi własnymi systemami. W rezultacie system osiągnięć sieci online
staje się trochę zbędny dla większości graczy, którym nie zależy na gromadzeniu punktów Xbox
Gamerscore, które po prostu pokazują, ile czasu ktoś poświęcił na granie w gry Xbox.
Czas i kara
Nagrody obejmują kształtowanie oporu, który ciągnie gracza do przodu, zamiast odpychać ją do tyłu.
Chwile nagród zachęcają gracza do zagłębienia się w grę. Trudne wyzwania, a także same zasady gry,
to struktury oporu, przeciwko którym gracz się opiera. Oczywiście nie możemy po prostu mówić o
nagrodach i trudnościach bez omówienia innego sposobu, w jaki gry pchają gracza: kary. Chwile kary

zdarzają się, gdy gracz popełnia błąd lub przegrywa w grze, czy to przez zmiażdżenie przez kolczasty
sufit (jak w Tombed), czy też utratę wszystkich punktów zdrowia podczas walki z wrogiem (system
spotykany w niezliczonych grach). Jeśli nagrody są „marchewkami”, które zachęcają gracza do
posuwania się naprzód, kary są „patykami”, które sygnalizują, że gracz coś robi lub znajduje się w
sytuacji, której system nie zachęca. Kary nie tylko uniemożliwiają graczowi zrobienie czegoś, tak jak
wtedy, gdy gracz napotyka regułę, że nie może kopać w metalowej podłodze. Zamiast tego często
wysyłają gracza do tyłu przez doświadczenie. Kiedy kolczasty sufit Tombed osiąga szczyt hełmu Danger
Jane, Jane wylatuje z ekranu, zakłócając scenę. Następnie gra resetuje się do wcześniejszego momentu,
ostatniego razu, gdy gra niewidocznie zarejestrowała, że Jane przekroczyła pewną głębokość podczas
zejścia. Ten moment jest punktem kontrolnym, czasami oznaczonym małą flagą lub innym punktem
orientacyjnym, takim jak małe białe filary, które gracz często mija podczas eksploracji marsjańskiego
krajobrazu REDDER. Powrót gracza do punktu kontrolnego jest jak powtórzenie części rozmowy - być
może po to, aby za drugim lub trzecim razem omówić coś, czego jeden z uczestników nie zrozumiał lub
że musi ponownie odwiedzić, aby inaczej zareagować. W wielu grach gracze mogą również tworzyć
własne punkty kontrolne, zapisując stan gry. Jeśli oni napotkają karę, być może taką, która kończy
doświadczenie, jak zwykle „umieranie” w grze, mogą powrócić do jednego z momentów, w których
uratowali. Niezależnie od tego, czy system zapewnia graczom możliwość zarządzania własnymi
punktami kontrolnymi, czy też zawiera punkty kontrolne we wcześniej określonych punktach
doświadczenia, gracz jest odsyłany do tyłu, aby powtórzyć to, co zrobił. Ta forma kary istnieje również
w grach, które po prostu karzą gracza komunikatem „GAME OVER”, tak jak Three Body Problem i Super
Hexagon - z wyjątkiem tych przypadków, jak w wielu klasycznych grach arkadowych, gracz powraca na
początek doświadczenie, aby zacząć od nowa. Cały system jest resetowany.

W grach niecyfrowych, takich jak gry sportowe lub planszowe, błąd może skutkować przegraną, co
również skutecznie resetuje system. Jeśli chcesz zagrać ponownie po przegranej w szachy lub
koszykówce, musisz zacząć od nowa. Istnieją również bardziej stopniowe kary w tradycyjnych grach.
Jeśli przesuniesz figurę szachową na wrażliwą pozycję, twoi przeciwnicy mogą ją zabrać, co kosztuje cię
jedną z twoich figur. W koszykówce kara może się zdarzyć, jeśli naruszysz jedną z reguł gry, na przykład
chodzenie bez kozłowania piłki. W tym przypadku karą jest przekazanie piłki drużynie przeciwnej. Ten
rodzaj kary prowadzi do przechylenia gry w stronę przeciwnika, prawdopodobnie przybliżając grę do
zwycięstwa przeciwnika i bliższej przegranej dla ciebie. Jednak w grach dla jednego gracza jedynym
przeciwnikiem jest sam system. Chociaż są to stopniowe kary (utrata części punktów zdrowia), nie
zawsze chcemy resetować całą grę, jeśli gracz osiągnie ostateczną karę. Nawet jeśli cała gra się
zresetuje, chcemy, aby gracz mógł spróbować ponownie. W rzeczywistości, jeśli Twoim celem jest
zapewnienie graczowi doświadczenia przepływu, równoważenia frustracji i nudy, możesz chcieć, aby
Twój system pomógł graczowi, jeśli popełnia błędy, co jest dokładnie celem technik DDA, które
omówiliśmy wcześniej . Zamiast tego gry dla jednego gracza często karzą gracza powtórzeniami: zgiń
lub popełnij znaczący błąd, a będziesz musiał powtórzyć sekcję, którą już zrobiłeś, zaczynając od
ostatniego punktu kontrolnego. Powtarzanie może wydawać się nudnym rodzajem kary, ponieważ
może wiązać się z napotkaniem przez gracza znajomych przedmiotów i scen, nawet przy użyciu
czasowników w ten sam sposób, w jaki już to zrobił. Z drugiej strony powtarzanie może być przydatne
na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, jeśli przestrzeń gry jest na tyle otwarta, że gracz ma do
dyspozycji wiele różnych czasowników i wybory, jak używać tych czasowników, lub istnieją różne
obszary gry do zbadania, gracz może doświadczyć czegoś zupełnie innego następnym razem. Po drugie,
nawet jeśli gracz ponownie wykona te same ruchy, powtórzenie może służyć jako praktyka: to, co było
wyzwaniem za pierwszym razem, staje się nieco łatwiejsze, a kiedy gracz osiąga punkt, w którym
popełnił błąd, ma okazję poćwiczyć pokonywanie znowu to wyzwanie. Z tych dwóch powodów kara w
postaci powtórzenia ma cel poza zwykłym powiedzeniem: „Zły gracz! Nie!" w naszej systematycznej
rozmowie: daje graczowi możliwość powrotu do wcześniejszych momentów, wejścia do gry w inny
sposób i stworzenia innego wyniku. Możesz sobie wyobrazić, że to samo dzieje się podczas mówionej
rozmowy, jeśli jeden z uczestników nie rozumie czegoś, co zostało powiedziane: powtarzamy i
wracamy do pomysłów i prawdopodobnie staramy się komunikować w nieco inny sposób, abyśmy
mogli kontynuować. Gra Anny Mighty Jill Off (2008) daje graczowi wiele okazji do ćwiczeń ze względu
na sposób, w jaki gra rozwija czasownik „skok”, którego Jill używa, aby wspiąć się na szczyt wysokiej
wieży. Pierwsza połowa gry składa się z szeregu sekcji, z których każda ma na celu nauczenie gracza
określonego sposobu skakania i jest oznaczona kolorami, aby można je było łatwo zidentyfikować.
Zielona sekcja na początku obejmuje proste skoki z platformy na platformę, ale następna niebieska
sekcja wymaga od gracza skorzystania z bardziej zaawansowanego rodzaju skoków. W Mighty Jill Off,
szybkie dotknięcie przycisku skoku pozwala Jill spowolnić jej opadanie. W połączeniu z ruchem w lewo
lub w prawo pozwala jej unosić się na boki i wylądować na platformach. Po sekcji niebieskiej sekcja
pomarańczowa uczy gracza, jak zbiegać z platform i jednocześnie skakać, a sekcja limozielona
wprowadza nowy rodzaj zagrożenia: pająki, które ścigają gracza. Każda z tych sekcji zaczyna się od
jednej lub dwóch scen, które przedstawiają nowy rodzaj skakania lub hazardu w prosty sposób, który
nie jest zbyt trudny ani skomplikowany; kolejna część tej sekcji często obejmuje łączenie tego, czego
właśnie się nauczyliśmy, z zagrożeniami lub sytuacjami z wcześniejszych etapów gry, rozwijanie nowej
mechaniki gry i dalsze rozwijanie każdego użycia czasownika. Część niebieska zaczyna się sceną, której
nie można przejść bez wykonania ruchu w bok, po którym następuje spadek, nie mniej niż cztery razy.
Oprócz tego powtórzenia jest to prawdopodobne że nowy gracz, który dopiero uczy się szczególnej
formy skakania w Mighty Jill Off, umrze wielokrotnie, gdy dotknie pochodni. Kiedy Jill umiera, spada z
powrotem na dno wieży, skąd przybyła - ale kilka chwil później pojawia się ponownie na ostatnim
punkcie kontrolnym, który minął gracz, często na początku lub w połowie jednej z kolorowych sekcji.

W tej pierwszej niebieskiej scenie znajduje się punkt kontrolny, który pozwala graczowi ćwiczyć,
umrzeć i ćwiczyć jeszcze trochę, aż będzie wystarczająco dobra, aby wykonać cztery skoki z rzędu

Jednak praktyka jest przydatna tylko do pewnego momentu. Gdy gracz dokładnie opanuje określone
użycie określonego czasownika, być może nawet wielokrotnie, z tymi samymi układami obiektów w
scenie, praktyka staje się zamiast tego rutyną. Postępy gracza w zakresie zrozumienia i umiejętności
używania tych czasowników zaczynają wyrównywać się, poprawiając się tylko trochę. Aktywność rote
jest bliższa drugiej naturze, wykonywana bez większego namysłu i prawie bez wyzwania, a czynności
powtarzane na pamięć w tych samych scenach mogą szybko przesunąć gracza w kierunku znudzonego
rogu diagramu przepływu. Mimo to rota odgrywa ogromną rolę w wielu grach cyfrowych, a gracze są
gotowi znosić wiele kar odruchowych, zwłaszcza jeśli zainwestowali emocjonalnie w przechodzenie
przez czynności na pamięć, aby ponownie stawić czoła wyzwaniom. Niektórzy gracze mogą szukać
satysfakcji z pokonania tego, czego wcześniej nie mogli, podczas gdy inni mogą chcieć dotrzeć do
momentów nagrody, w których mają nadzieję, że wykraczają poza te wyzwania, a inni mogą być po
prostu tak przyzwyczajeni do rutynowania działań, że oni nie przejmuj się nudą. Wiele gier cyfrowych
ostatnich dziesięcioleci używa rutynowej aktywności nie tylko jako formy kary, ale jako podstawowego
elementu oporu w grze. Nawet jeśli gracz nie popełnił błędu lub nie zginął, nadal istnieje wiele
rutynowych czynności - zwykle obejmujących czasowniki, które można łatwo opanować, i wyzwania,
które można łatwo pokonać - które gracz musi przejść, zanim osiągnie bardziej intensywne
doświadczenie wyzwania lub chwila nagrody. Pewna odmiana cyfrowych gier RPG dla jednego gracza,
której przykładem są liczne tytuły z serii Final Fantasy, wykorzystuje przez cały czas czynności rote.
Chociaż te działania są przedstawiane jako walka z różnymi potworami i wrogami, w większości
przypadków gracz może pokonać tych wrogów, naciskając raz po raz przycisk „ataku”. Nawet jeśli ten
prosty czasownik nie wystarczy, gracz musi tylko użyć nieco bardziej zaawansowanego czasownika,
który obejmuje ograniczone zasoby, lub zrozumieć system „słabości” - na przykład potwory typu

ognistego można zwykle pokonać. używając czasownika typu „woda”, który zużywa automatycznie
uzupełniający się zasób, często nazywany maną. Chociaż można się tutaj nauczyć relacji czasownikprzedmiot, szybko stają się one rutynowe, a gracz jest często wzywany do używania ich wielokrotnie.
Gracze określają ten rodzaj powtarzającej się czynności na pamięć jako grindowanie: powtarzanie tych
samych czynności w celu uzyskania nagrody. Jedną z cech charakterystycznych tego rodzaju gier RPG
jest to, że gracz może grindować, aby gromadzić zasoby, które zwiększają jego awatara - nie dlatego,
że sam gracz głębiej rozumie system lub uczy się, jak i kiedy używać czasowników, ale po prostu
ponieważ rośnie liczba zasobów. Pod pewnymi względami wybór grindowania dla większej ilości
zasobów może być interesującym sposobem na otwarcie przestrzeni oporu w grze: jeśli gracz ma przed
sobą trudne wyzwanie w grze fabularnej, często może zainwestować czas w szlifowanie, aby zwiększyć
jej zasoby, co ułatwi to wyzwanie. Na przykład gracz może zgromadzić wystarczającą liczbę punktów
doświadczenia, aby awansować i zwiększyć swoje zasoby zdrowia, dzięki czemu jej awatar może
otrzymać więcej obrażeń przed śmiercią. Może również zgromadzić wystarczającą ilość zasobów
walutowych, aby kupić nowy miecz, który używa tego samego czasownika „atak”, ale który może
usunąć więcej zdrowia potwora. Z definicji, ponieważ obejmuje czynności na pamięć, szlifowanie
wymaga czasu, a nie umiejętności czy zrozumienia. To gracz decyduje, czy zainwestować ten czas, ale
wiele gier opartych na grindowaniu wymaga pewnej ilości grindowania, aby uzyskać wystarczającą ilość
zasobów, aby kontynuować. Niektóre gry grindowe polegają na inwestowaniu czasu, aby zdobyć więcej
zasobów, na przykład szalenie popularne Farmville (2009). Podobnie jak w grach RPG, Farmville ma
wiele zasobów do zwiększenia i pozwala graczowi podnieść poziom, aby uzyskać dostęp do większej
liczby rodzajów zasobów oraz nowych czasowników i obiektów, ale postęp obejmuje sadzenie różnych
roślin, a nie walkę z potworami (patrz Rysunek 6.13). Na przykład osiągnij poziom 13, a możesz sadzić
truskawki, które, podobnie jak wszystkie inne uprawy, istnieją tylko jako sposób na inwestowanie
więcej czasu. Kiedy sadzisz plon, musisz zapłacić część swojej waluty, a następnie odczekać pewien czas
- od 30 sekund do 48 godzin. Kiedy czas się skończy, możesz zwiększyć swoje zasoby walutowe, klikając
uprawę, która reprezentuje zbiory i sprzedaż plonów.

Umiejętność związana z Farmville jest bardziej podobna do decydowania, jak i kiedy zainwestować
swoje zasoby; nadal jest to gra ze złożonym systemem czasowników i obiektów, w które gracz musi się
wtrącać, ale prawie cały opór systemu pochodzi z czekania na wzrost plonów. W Farmville jest również
kara, ale zdarza się to tylko wtedy, gdy gracz popełni błąd, czekając zbyt długo na powrót do gry i żniwa

- w takim przypadku plony uschły, powodując utratę inwestycji. Niezależnie od tego, czy wydaje się to
karą za popełnienie błędu, czy po prostu jest wymagane do wykonania czynności, mielenie i
powtarzanie na pamięć nadal są formami oporu: trudno jest wykonywać zadanie, które wydaje się
nudne, a czekanie wymaga cierpliwości. Taka rozgrywka rodzi jednak pytanie zarówno dla graczy, jak i
twórców: czy są to interesujące formy oporu, w których chcemy uczestniczyć? Obejmują mniejszą
liczbę wyborów niż ustalanie, gdzie i kiedy „skakać”, „strzelać” i „robić uniki” w grach z większą liczbą
akcji. Chociaż niektórzy gracze mogą być bardziej cierpliwi lub lepiej radzić sobie z zadaniami
rutynowymi, jest to inna forma umiejętności. Gracze, którzy lubią gry, w których przestrzeń oporu
polega na odkrywaniu złożonych zasad i wyborów, pokonywaniu wyzwań i radzeniu sobie z mniejszymi
karami, są wykorzystywani jako rodzaj oporu, który pochodzi z frustracyjnej strony diagramu
przepływu. Z kolei rozgrywka oparta na grindowaniu wymaga oporu ze strony nudy. Nietrudno też
zrozumieć, dlaczego wielu graczy po prostu nie chce poświęcać swojego czasu na czynności, które
przede wszystkim stanowią wyzwanie dla cierpliwości, wytrzymałości i umiejętności spędzenia wielu
godzin w grze. Wielu twórców gier uważa, że grindowanie oznacza brak szacunku dla czasu graczy.
Popularność grindingu w grach RPG, grach społecznościowych, takich jak Farmville, i coraz częściej w
innych gatunkach gier, może być wynikiem presji ze strony menedżerów biznesowych i strategii
marketingowych, którym po prostu spróbuj zapewnić więcej godzin rozgrywki lub zatrzymaj graczy
dłużej, aby wydali więcej pieniędzy na darmowe gry, w których mogą robić zakupy podczas gry. Oprócz
wabienia nagród, grindowanie może być nadużywane w ten sposób, aby stworzyć wypełniacz, który
nie robi wiele, aby poprawić rozmowę o rozgrywce. Z drugiej strony, niektórzy gracze naprawdę lubią
wyzwania związane z cierpliwością, wydajnością i optymalizacją; istnieje strategia polegająca na
wymyśleniu, jak efektywniej szlifować, marnując jak najmniej czasu, a nawet radząc sobie z własną
cierpliwością, gdy pokonujesz nudny rodzaj oporu. Jeśli gry akcji przypominają czasem skomplikowany
tor przeszkód do pokonania, to grindowanie wymaga czegoś bardziej jak wytrzymałość i ciągła
koncentracja podczas maratonu. Różni gracze cieszą się różnymi rzeczami - więc poza dokonywaniem
wyboru rodzaju rozmowy, którą chcesz przeprowadzić jako twórca, najważniejsze jest, aby być
uczciwym z graczami na temat tego, jakiego rodzaju oporu używa Twoja gra. Gracze, którzy szukają
trudnych wyzwań lub którzy chcą zmierzyć swoje umiejętności z konkurentami, mają pełne prawo czuć
się zdradzeni, jeśli uznają, że gra jest pełna grindu, aby ją wydłużyć!
Punktacja i refleksja
Na wzmiankę zasługuje jeszcze jeden rodzaj oporu: punktacja. Nie jest to kara ani nagroda, ale
odzwierciedlenie doświadczenia gracza. Wynik gracza jest czasami ujawniany w trakcie gry, tak jak w
klasycznych grach zręcznościowych, w których wynik jest wyświetlany w rogu ekranu i często rośnie w
miarę kontynuowania gry. Jak wspomnieliśmy wcześniej, momenty kary i nagrody często zdarzają się
w ważnych momentach w toczącej się rozmowie w grze, po tym, jak gracz przepchnie się przez jeden
fragment doświadczenia - lub popełni fatalny błąd, który kończy grę! Te momenty są często używane
do ujawnienia wyniku gracza lub skupienia jego uwagi na partyturze, która była obecna przez cały czas.
To czas w rozmowie, w którym uczestnicy sprawdzają, co zostało powiedziane, i określają, jak się
sprawy mają. Wynik to ocena, a jako twórca to Ty decydujesz, co będzie oceniane. Podobnie jak
nagrody, zwiększanie wyniku jest oświadczeniem dla gracza, że dokonał czegoś, co uważasz za
pozytywne dzięki systemowi gry. Na przykład wiele gier przyznaje wyższe wyniki za zniszczenie większej
liczby wrogów. Nie tworzy to natychmiastowego oporu w taki sposób, jak nagrody w grze, takie jak
nowy czasownik lub odblokowanie nowych przestrzeni, ale wysyła wiadomość: dobrze jest niszczyć
wrogów! Jeśli to jest to, co chcesz powiedzieć w swojej grze, przydatne może być wzmocnienie
struktury czasownika-obiektu w grze, odzwierciedlając te cele wyższymi wynikami. Nie każde użycie
czasownika lub interakcja z przedmiotem musi skutkować wynikiem; to zależy od Ciebie aby
zdecydować, co jest istotne dla podniesienia lub obniżenia wyniku. Ponieważ wynik jest oceną, może

wydawać się nagrodą lub karą, w zależności od tego, czy wynik jest prezentowany przez system i
interpretowany przez gracza jako wysoki czy niski. Na ocenę zwykle składają się liczby, a czasem oceny
literowe. W grach ze złożonymi systemami do wyboru i wieloma sposobami na osiągnięcie dobrego
wyniku, wyniki można czasami podzielić na wiele różnych miar wydajności. Ponieważ wyniki zamieniają
niektóre działania gracza na cyfry lub litery, są przydatne do porównywania wyników graczy. Jest to
oczywiście sposób, w jaki punktacja była używana od wieków w sporcie i innych konkurencyjnych
grach. W ostatnich dziesięcioleciach na tabelach wyników pojawiały się wyniki, które pozwalają
graczom porównać to, co zrobili w grze, z tym, co zrobili ich znajomi lub ogromna liczba graczy online.
Wyniki w grach dla jednego gracza zapewniają szczególny rodzaj porównań i informacji zwrotnych:
gracz może porównywać własne wyniki w różnych momentach lub podczas kolejnych przebiegów gry.
Jako gracz, możliwość śledzenia własnego wyniku w czasie zapewnia głębszy wgląd w to, jak wkroczyłeś
do gry i jak twórcy gry ocenili Twoje działania. Oczywiście wszystko to zależy od tego, czy system
punktacji jest wystarczająco jasny, aby gracze rozumieli, co oznacza wynik. Jeśli chcesz, aby gracz
aktywnie myślał o wyniku i jak wpłynąć na jego wynik, warto mieć jak największą jasność co do tego,
co się dzieje. Podobnie jak w przypadku innych nagród i wskazówek kontekstowych, wizualne
informacje zwrotne są kluczowe, ale proste wyjaśnienie punktacji może być równie pomocne.
Podobnie jak w przypadku niektórych systemów nagród, o których mówiliśmy wcześniej, wynik często
istnieje poza systemem czasowników, obiektów i wyborów, przez które gracz przepycha się podczas
gry. Jedną z rzeczy, która sprawia, że wynik jest bardziej interesujący jako część rozmowy, a nie po
prostu coś zewnętrznego, to fakt, że bierze on znaczenie z własnego zrozumienia graczy, jak to jest
ważne lub nieważne. W turnieju opartym na współzawodnictwie, w którym wszyscy gracze zgodzili się,
że zwycięzcą jest gracz z największą liczbą punktów, porównanie wyników ma kluczowe znaczenie;
partytura ma duże znaczenie. W grze dla jednego gracza to od samego gracza zależy, czy chce osiągnąć
wyższe wyniki, aby pokonać swoich przyjaciół, czy też własne najlepsze wysiłki z przeszłości. Wyniki są
oceną, a nie tylko nagrodami, które kuszą gracza. Są przydatne jako narzędzia pomagające graczowi
zdobyć własny wgląd w to, jak i dlaczego gra. Chociaż przyznawanie wyższych wyników za pożądane
działania i obniżanie wyników za niepożądane działania w grze jest normą, możliwe jest nawet
stworzenie systemów punktacji, które niekoniecznie faworyzują jeden styl gry lub akcję nad innym. W
Wonder City (2013), grze, w której pomagałem stworzyć, gracz kieruje poczynaniami postaci, która
właśnie odkryła, że ma supermoce. Poprzez serię decyzji gracz decyduje, jak ta superbohaterka będzie
odnosić się do innych postaci, chronić jej tajną tożsamość i radzić sobie w trudnych sytuacjach (patrz
Rysunek 6.14). Nie ma jednego wyniku, który określa, jak dobrze grał gracz; zamiast tego gra śledzi
rodzaje wyborów podejmowanych przez gracza. Czy bohaterka przy każdej okazji wykorzystuje swoje
moce, czy też próbuje rozwiązywać problemy w inny sposób? Czy współpracuje z przyjaciółmi, czy jest
bardziej samotnikiem? Po każdym rozdziale gry gracz widzi ikony reprezentujące styl bohaterstwa:
między innymi bezpośredni lub pośredni, potężny lub powściągliwy, współpracujący lub niezależny.

Chociaż system gry śledzi te style za pomocą serii wyników liczbowych, w rzeczywistości
zdecydowaliśmy się nie pokazywać liczb graczowi. W Wonder City chcieliśmy, aby rozmowa z graczem
skupiała się mniej na próbie wpłynięcia na wynik, a bardziej na przeczuciach gracza na temat tego, jak
chciała, aby jego postać zachowywała się w każdej sytuacji wymagającej decyzji. Rezultatem jest
system punktacji, który bardziej przypomina test osobowości: nie ma lepszego wyniku, tylko różne
wyniki, które odzwierciedlają pomysły gracza na temat stylu, który stworzył, poprzez serię
skumulowanych wyboró. Podobnie jak inne części odporności gry, które omówiliśmy w tym rozdziale,
wynik można kształtować na wiele różnych sposobów, w zależności od rodzaju rozmowy, którą
próbujesz wywołać.

Przegląd

■ Trudność to tradycyjny sposób mówienia o podróży gracza przez grę: gry rozpoczynają się łatwo,
gracze pogłębiają swoje umiejętności i zrozumienie poprzez granie, a następnie podejmują trudniejsze
wyzwania. W uproszczonej wersji tej podróży najtrudniejsze doświadczenia są szczytem tego, co może
zaoferować gra. Ale to tylko jeden sposób spojrzenia na rozmowę dotyczącą grania w grę.
■ Kiedy mówimy o oporze, mamy na myśli wiele sposobów, w jakie gracz może wepchnąć się do gry,
używając czasowników i dokonywania wyborów, sposoby, w jakie gra odpycha, przedstawiając
wyzwania do pokonania i konsekwencje działań, a także sposoby, które gra może przyciągnąć gracza z
nagrodami lub otworzyć szersze przestrzenie, w które gracz może wejść. Opór kształtuje rozmowę w
grze poprzez system reguł, przeciwko którym gracz może się sprzeciwić.
■ Przepływ to kolejny popularny sposób mówienia o tym, jak gracze napotykają opór w grze:
angażujące doświadczenie, które waha się między frustracją wynikającą z wysokiego poziomu oporu
lub trudności po jednej stronie a nudą wynikającą z powtarzania już opanowanych zadań z drugiej.
Różne gry mają bardzo różne rodzaje przepływu. Niektórzy twórcy gier starają się stworzyć idealny
przepływ, nigdy nie pozwalając na długotrwałą frustrację lub nudę. Istnieje wiele sposobów tworzenia
ciekawych gier bez idealnego przepływu, na przykład gry, które rzucają wyzwanie graczom od samego
początku i proszą ich o przezwyciężenie frustracji
■ Niezależnie od tego, czy myślisz o grach w kategoriach płynności, trudności czy oporu, możesz
kształtować popychanie i ciągnięcie konwersacji w grze na wiele sposobów: poprzez tempo
opracowywania czasowników, jak omówiono w rozdziale 3, lub otwierając tempo wprowadzania
danych przez gracza, na przykład pozwalając jej na wybór poziomu trudności.
■ Projektanci gier, którzy dążą do idealnego przepływu, czasami używają dynamicznej regulacji
trudności (DDA), technik, które pomagają graczowi zmagając się z frustracją lub utrudniają sytuację
graczowi, który się nudzi. Techniki te są jednak trudne, ponieważ trudno odgadnąć, czego doświadcza
gracz. Nawet jeśli możesz się domyślić, DDA może sprawić, że gra będzie się wydawać bzdurna,
dostosowując się do wszystkiego, co robi gracz, bez zapewnienia solidnej struktury, którą gracz może
przeciwstawić, aby zrozumieć jej zasady i wyzwania.
■ Kiedy pozwalasz graczom mieć wpływ na kształtowanie oporu w rozmowie w Twojej grze, mogą oni
brać udział w decydowaniu o tym, jak i kiedy ich doświadczenie stanie się trudniejsze. Gry mogą
pozwolić graczom wybrać, jak szybko przejdą do trudniejszej przestrzeni w grze lub czy używają
czasowników, które wymagają większych umiejętności. Gry z bardzo otwartymi przestrzeniami oporu
pozwalają graczom również wybierać własne cele - lub nawet wymyślać cele do osiągnięcia w systemie,
jak w grach sandbox.
■ Nagrody to sposób na kształtowanie oporu, który przyciąga graczy do przodu, zachęcając ich do
dążenia do celu lub powtarzania działań. Niektóre nagrody działają w ramach systemu gry, otwierając
graczom więcej okazji do pchnięcia. Na przykład nagrody mogą odblokować nowe czasowniki do użycia
lub nowe obszary gry, w które można wcisnąć. Inne nagrody nie są przesyłane z powrotem do systemu,
takie jak przerywniki filmowe lub tradycyjne osiągnięcia na platformie konsolowej. Warto pomyśleć o
tym, czy pokusa tego rodzaju nagrody może przyćmić przyjemność grania w grę dla niej samej.
■ Zasoby to rodzaj nagrody, która umożliwia korzystanie z innych czasowników. Na przykład amunicja
jest zasobem, który pozwala graczowi używać czasownika „strzelać”. Zasoby są elastyczne, ponieważ
są przedstawiane jako liczba, którą gracz może zarządzać poprzez wydawanie lub oszczędzanie. Mogą
być powiązane z celami lub karami. W wielu grach, jeśli zabraknie Ci zasobu zwanego zdrowiem,
doświadczasz niepowodzenia lub musisz rozpocząć grę od nowa.

■ Kary mocno naciskają na gracza, gdy robi coś, co gra uważa za niewłaściwe, często wiąże się z karą
zwiększającą opór lub niepowodzeniem, które wymaga od gracza powtórzenia części lub całości tego,
co zrobił wcześniej. Powtarzanie może być użyteczną formą kary, szczególnie w grach, które próbują
utrzymać płynność, w których kara zwiększająca opór może sprawić, że gra będzie bardziej frustrująca.
Powtarzanie wyzwania, które nie zostało opanowane, może dać graczowi szansę na ćwiczenie,
ponowne doświadczenie tej samej sytuacji, dokonywanie różnych wyborów i poszukiwanie innego
wyniku, który prowadzi do nagrody, a nie kary.
■ Powtarzanie zadań, które gracz już opanował, jest często nazywane grindowaniem i czasami jest
używane w grze dla samego siebie. Szlifowanie przez długi czas stwarza inny rodzaj oporu, który
wymaga wytrwałości i cierpliwości, aby przezwyciężyć nudę, a nie wyzwania, aby przezwyciężyć
frustrację. Niektórzy gracze lubią ten rodzaj oporu, ale wiele gier używa go po prostu w celu
zwiększenia ilości czasu, który gracz musi zainwestować, aby osiągnąć cel. Wielu graczy nie lubi tego
rodzaju taktyki, która sprawia, że grają.
■ Punktacja nie jest z natury nagrodą ani karą; to ocena, podczas której gracz może zastanowić się nad
tym, co zrobiła. Tworząc system punktacji dla gry, mówisz graczowi, jakie rodzaje działań są pożądane
lub niepożądane w rozmowie. Gracz może porównać swój wynik z własnymi wcześniejszymi wynikami
lub z wynikami innych graczy, aby zrozumieć, jak sobie radzi. Wyniki mogą być również otwarte na
interpretację graczy. Szczególnie w grach dla jednego gracza gracze mogą zignorować ocenę wyniku.
Możliwe jest stworzenie systemów punktacji, które nie cenią jednego rodzaju działania lub decyzji
bardziej niż inne, ale po prostu pozwalają graczowi się zastanowić.

OPOWIEŚĆ
Ludzie lubią opowiadać historie. To, jak opisujemy świat i żyjemy, jest związane z opowiadanymi przez
nas historiami. Jednak nie tylko potrafimy opowiadać historie - potrafimy je także dostrzegać.
Postrzeganie historii jest częścią tego, jak rozumiemy nasz świat. Tak jak widzimy wzorce w układzie
kształtów i form - zwierzęta w chmurach czy twarz w sękach drzewa - tworzymy historie z rzeczy, które
dzieją się wokół nas. Na zestaw wydarzeń narzucamy wzór, sensowną sekwencję i pojawia się historia.
Rozpoznawanie wzorców
Historie opowiadane w filmach i komiksach zawsze opierały się na ludzkiej zdolności łączenia znaczeń
z sekwencji obrazów. Na filmie wiele obrazów migocze z każdą sekundą; w komiksach są ułożone na
stronie, na której nasze oczy mogą przesuwać się od jednego do drugiego. W latach dwudziestych
radziecki filmowiec Lew Kuleshov przeprowadził eksperyment, który zademonstrował zdolność
widzów do konstruowania historii: stworzył trzy krótkie, pozbawione słów sekwencje, z których każda
zaczynała się od innego obrazu, a następnie przechodziła do ujęcia słynnego aktora aparat z
neutralnym wyrazem twarzy. Pierwsza sekwencja rozpoczęła się od miski z jedzeniem, druga z małą
dziewczynką w trumnie, a trzecia z uśmiechniętą kobietą siedzącą na tapczanie. Każda sekwencja
kończyła się tym samym ujęciem aktora patrzącego w kamerę, z niezmienionym wyrazem twarzy.
Widzowie jednak różnie interpretowali emocje aktora przy każdym ujęciu: chwalili jego zdolność
wyrażania głodu, żalu lub pożądania, w zależności od tego, który klip im pokazano. Skonstruowali w
swoich umysłach historię o tym, co się dzieje. Słowa są jednym z najstarszych i najbardziej znanych
środków, którymi dysponujemy do opowiadania historii. Czy to poprzez mówiony dialog, czy też
ekspozycję i narrację, słowa mogą być używane do opowiadania historii w filmie, komiksach lub grach,
ale część piękna tych form komunikacji polega na tym, że mogą one również opowiadać historie bez
słów, jak w eksperymentach Kuleshova, lub w komiksach, takich jak Acme Novelty Library Chrisa
Ware'a, która zawiera wiele scen i stron bez słów. Komiksy i filmy mogą przekazywać elementy historii
i pozwolić widzom konstruować historie poprzez zestawianie obrazów. Historie są częścią ludzkiej
kultury od czasu powstania naszego gatunku. Gry są nieco nowsze, ale istnieją od zarania cywilizacji,
przez wiele tysięcy lat, i dodają do tej mieszanki coś jeszcze: system ruchomych części, złożony ze
wszystkich elementów słownictwa, o których się nauczyłeś ta książka. Kiedy gracz działa w grze,
wpycha się w kształt oporu gry, a gra reaguje, odpychając lub otwierając więcej możliwości i
przestrzeni, w które może wejść. W tym procesie wyłania się potencjalny fragment opowieści,
podobnie jak w przypadku, gdy widz widzi zestawione obrazy w komiksie czy filmie. Po raz kolejny to
publiczność - w tym przypadku gracz - musi zinterpretować, co może oznaczać pojawiająca się historia.
Na przykład, co to znaczy, że pionek staje się hetmanem, jeśli dotrze na drugą stronę szachownicy? Co
to znaczy, że Mario może wskakiwać na wrogów, aby ich zgnieść? Te elementy mogą nie brzmieć jak
typowe elementy składowe historii, ale są częścią tego, co twórcy szachów i Super Mario Bros. (1985)
włożyli do tych gier, aby gracze mogli je znaleźć, zbadać i zinterpretować. Jak omówiliśmy w
poprzednich rozdziałach, ten proces to rozmowa między graczem a grą. Z jednej strony pomysły i
elementy słownictwa wbudowane w grę przez jej twórcę, az drugiej strony doświadczenia i wybory,
które gracz tworzy podczas interakcji z nią. W niektórych przypadkach możliwe historie, które
wyłaniają się z gry, zależą w dużej mierze od tego, co twórca zdecydował się umieścić w grze. Historie
te często przypominają historie opowiadane w powieściach, komiksach lub filmach. Jednocześnie,
podobnie jak w przypadku wszystkich form komunikacji, publiczność odgrywa ogromną rolę w tym, co
gra ma do powiedzenia poprzez własną interpretację - być może nawet bardziej, ponieważ to gracz
decyduje, jak wepchnąć się do systemu. dokonywać wyborów i dążyć do celów. Jako twórca warto
pomyśleć o tym, co włożysz do gry, jak gracze to zinterpretują i co mogą zrobić z historią.

Ta część przedstawia zróżnicowany i wymagający teren, który łączy się z fabułą i grami. Twórcy gier
celowo badali to skrzyżowanie od dziesięcioleci, próbując zrozumieć, czy systemy interaktywne, które
sprawiają, że gry działają, mogą być narzędziem do opowiadania historii, które jest tak bogate i potężne
jak powieści lub filmy, i które mogą mieć własne unikalne cechy, które mogą zaoferować świat. Z
drugiej strony „dekady” to niewiele czasu w historii opowiadania historii! Pozostało wiele do odkrycia
i wiele niezręcznych połączeń między tradycyjnym opowiadaniem historii a wyobrażeniami o tym, czym
są lub mogą być gry. Niektórzy projektanci gier wolą w ogóle unikać jawnych prób opowiadania
własnych historii za pomocą gier, postrzegając ich połączenie jako olej i wodę. Kontynuując badanie
wyzwań i pułapek związanych z opowiadaniem historii w grach, będziemy używać dwóch głównych
sposobów myślenia o przecięciu historii i gier:
■ Autorska historia - po pierwsze, gry mogą zawierać historie. Doświadczenie grania w grę może
obejmować wiele różnych elementów, które pomagają przekazać historię: obrazy, animacje, słowa,
dźwięki, a nawet zasady i procesy związane z grą. Kształtując te elementy, twórca może opowiedzieć
historię. Ten rodzaj historii, celowo opowiedziana w trakcie gry, jest czasami nazywany historią
autorską. Weźmy jako przykład grę, którą już omówiliśmy. Autorska historia Janet Jumpjet jest opisana
w rozdziale 2, „Czasowniki i obiekty”. Tajemnicze, długo uśpione roboty pozostawione przez starożytną
cywilizację obudziły się w kopalniach Wenus i wzięły jako zakładników ludzkich robotników. Do Janet

należy zbadanie kopalni, uratowanie zakładników i obezwładnienie robotów. Janet jest wyraźnie
główną bohaterką opowieści: chodzi o to, co się z nią dzieje i co robi, nawet jeśli nigdy nie mówi ani
słowa (podobnie jak niektórzy inni znani bohaterowie gier wideo, tacy jak Mario i Gordon Freeman z
Half-Life) .
■ Powstająca historia - po drugie, gry mogą generować historie. Doświadczenie grania w grę,
popychanie i ciągnięcie przez gracza i system, może stworzyć historię, którą warto opowiedzieć,
podobnie jak dobra rozmowa. Możesz myśleć o tym jako o historii o graniu w grę. Te historie są często
unikalne dla każdego gracza; czasami ten rodzaj historii nazywany jest historią emergentną.
Pojawiająca się historia gry jest tym, o czym spędziliśmy dużo czasu w tej książce, rozmawiając: jest to
doświadczenie, które gracz ma podczas nauki gry, eksploracji i zrozumienia jej systemu i przestrzeni, a
być może opanowania lub ukończenia gry. Historia gracza obejmuje naukę używania czasowników,
które w rozdziale 2 zostały opisane jako główni bohaterowie powstającej historii. Wyłaniająca się
historia dotyczy odkrywania i wymyślania systemów z celami i nagrodami, podejmowania decyzji, co
robić, i często powtarzania jednego aspektu gry, aby lepiej go zrozumieć i rozwijanie umiejętności.
Doświadczenie płynięcia i oporu jest częścią historii gracza i może być różne dla każdego gracza. W tym
rozdziale przyjrzymy się różnym podejściom do pojawiania się w historii gier: opowieści
interpretowanej, która waha się między autorstwem a doświadczeniem gracza, oraz opowieścią
otwartą, która jest bardziej zależna od gracza.
Która historia jest lepsza? Po raz kolejny nie ma właściwej odpowiedzi na to pytanie - wszystko zależy
od Twoich celów jako twórcy gry i tego, co motywuje Cię do tworzenia i eksperymentowania. Czy masz
własną historię, którą chcesz opowiedzieć? A może chcesz, aby gracze mogli odkrywać własne historie
poprzez grę? Czy jesteś zainteresowany połączeniem sposobów, w jakie musimy opowiadać nasze
własne historie, z wyjątkowymi cechami gier - sposobami, w jakie granie w gry pozwala graczom
wtrącać się, interpretować, działać, a być może nawet zmieniać historię, której doświadczają? W
dalszej części tego rozdziału omówiono techniki, których twórcy gier używali do opowiadania historii,
w szerokim spektrum, od autorskich po nowe historie. Nie musisz jednak myśleć o tym zakresie jako o
jednej, prostej linii. Istnieje prawie tyle samo sposobów opowiadania historii, ile jest historii do
opowiedzenia, a skrzyżowanie opowiadania historii i gier jest nadal stosunkowo niezbadane. Może
odkryjesz innowacyjny sposób opowiadania historii lub sposób, w jaki nowe historie wyłaniają się z
działających systemów.
Historie autorskie
Na początku autorskiego końca spektrum łatwo jest zrozumieć, co rozumiemy przez historię. W swojej
najprostszej, tradycyjnej formie, historia gry nie musi zbytnio różnić się od rodzajów historii, których
doświadczamy w powieściach, komiksach czy filmach. Ma fabułę z początkiem, środkiem i końcem, z
postaciami, które rozwijają się, doświadczają konfliktów i być może rozwiązują te konflikty. Jeśli chcesz
opowiedzieć historię w sposób, który przypomina formy używane w mniej interaktywnych mediach,
jest już bardzo dużo materiałów na temat tego, jak postępować. Możesz znaleźć wiele książek
napisanych dla twórców powieści, filmów i komiksów, które wyjaśniają, jak stworzyć strukturę
składającą się z pięciu aktów, rozwijać ciekawe postacie i zawierać koncepcje takie jak „Podróż
bohatera” (wieloetapowa struktura fabuły, którą często można znaleźć w wielkich, mitycznych
przygód). Cały ten materiał może być również przydatny w grach, w tym sensie, że opowiadanie
fascynującej historii może opierać się na podobnych technikach, niezależnie od tego, czy ta historia ma
być przeżywana w kinie, podczas czytania książki, czy podczas grania w grę. . Te tradycyjne koncepcje
narracji wykraczają jednak poza zakres tego rozdziału, ponieważ zamierzamy skupić się przede
wszystkim na wyjątkowym połączeniu systemów gier i historii. Jako twórca wszystko, co włożysz do
swojej gry, wpływa na jej historię: wszystkie elementy kontekstu, na przykład, jak omówiono w

rozdziale 4, „Kontekst”. Wygląd i dźwięki gry mogą być elementami składowymi otoczenia gry,
elementami, które pomagają graczowi zrozumieć, co się dzieje. Elementy kontekstu mogą być na tyle
proste, aby dać wskazówkę historii bez wyrażania się jednoznacznie, jak w REDDER (2010), który używa
kilku słów i wielu prostych, pikselowanych obrazów, aby stworzyć wrażenie eksploracji obcej planety.
Ziemia wygląda na czerwoną i suchą, a podczas eksploracji świata musisz nosić skafander kosmiczny.
Na Twoim statku brakuje kryształów, które można znaleźć głęboko w tunelach pełnych
niebezpiecznych maszyn. Z drugiej strony, wlewając wiele kontekstów, możliwe jest stworzenie
niezwykle bogatego świata z historią, narodami różnych narodów i walkami politycznymi, nawet jeśli
gracz nie wchodzi w bezpośrednią interakcję z nimi ani nie jest ich świadkiem, jak w gry takie jak Skyrim
(2011), które zawierają setki książek i artefaktów, które gracz może przeczytać i przejrzeć, aby
dowiedzieć się więcej o fikcyjnej scenerii gry. System gry, jej zasady i czasowniki oraz przedmioty, z
którymi można wchodzić w interakcje, mają ogromny wpływ na historię, o czym wkrótce
porozmawiamy. Najpierw przyjrzyjmy się niektórym sposobom, w jakie twórcy gier opowiadali własne
historie w grach.

Historia jako przerwa
Termin „przerywnik filmowy” jest często używany w odniesieniu do fragmentów rozgrywki, które służą
wyłącznie do pokazania graczowi nieinteraktywnych elementów historii. Pierwszymi grami, w których
pojawiły się przerywniki, były gry zręcznościowe, takie jak Pac-Man (1980), i były to proste animacje,
które pojawiały się po ukończeniu określonych poziomów. Sceny przerywnikowe Pac-Mana to krótkie
winiety, które pokazują bohaterów opowieści bezsłownych odgrywających momenty, które gracz
rozpozna z gry: duchy ścigają Pac-Mana, który włącza się i goni go z powrotem. Co ciekawe, oryginalne
przerywniki filmowe Pac-Mana pozwalają twórcom wyrazić pomysły na temat Pac-Mana i duchów,
które nigdy nie pojawiają się w pozostałej części gry. W jednej scenie Pac-Man rośnie ogromnie, by

pokazać, że ma moc i jest w stanie ścigać duchy; w innym czerwony duch zostaje złapany na gwóźdź,
który rozdziera jego czerwoną powłokę, odsłaniając różową nogę i stopę pod spodem! Te sceny były
często określane jako przerwy. Po mocnych naciskach, aby ukończyć poziom, gracz dostał przerwę na
coś zabawnego do obejrzenia, zanim przejdzie dalej. Rok po premierze oryginalnej gry, Ms. Pac-Man
(1981) została wydana jako kontynuacja. Teraz przerwy nazywano aktami. Opowiedzieli historię o tym,
jak Pac-Man i pani Pac-Man poznali się, zakochali i mieli dziecko. Od tego czasu przerywniki filmowe są
coraz bardziej rozbudowane. W grach wysokobudżetowych czasami dodają do wielu godzin materiału
wideo z dziesiątkami postaci i często są pisane przez scenarzystów z doświadczeniem w pisaniu
scenariuszy filmowych. Jak na ironię, w niektórych przypadkach nie trzeba nawet zagrać w grę, aby
doświadczyć tych historii: przedsiębiorczy gracze zszywali razem wszystkie przerywniki filmowe z
pełnych fabuły gier, takich jak Uncharted (2007) i jego sequele, aby można je było oglądać na stronach
takich jak YouTube jako gdyby były filmami. Jedyne fragmenty autorskiej historii, których widz
ostatecznie traci, to „sekwencje akcji”, które składają się na system gry. W przypadku Uncharted
sekwencje akcji to momenty, w których protagonista strzela do wrogów, wspinając się po ścianach czy
rozwiązując zagadki otwierające bramy. Możliwość i chęć obejrzenia całej historii gry bez faktycznego
grania rodzi pytanie: czy gra jest najlepszym sposobem na przeżycie takiej autorskiej historii? Kiedy
historia związana z grą jest głównie lub w całości opowiedziana za pomocą przerywników filmowych,
to prawie tak, jakby istniały obok siebie; gracz robi sobie przerwę od jednego, aby doświadczyć
drugiego, podskakując między graniem w grę i oglądaniem przerywników filmowych. Czy jest korzyść
z tego, że system gry i historia działają równolegle, zmieniając się w świetle reflektorów? Niektórzy
twórcy gier wolą, aby historia i gra były stosunkowo oddzielne, pozwalając, aby każda część miała swoje
zalety właśnie ze względu na trudność w ich przenikaniu, jak zobaczymy w dalej. Jest jednak coś, co
pozostaje nietknięte w tej metodzie: interesujące, skomplikowane możliwości, które pojawiają się, jeśli
połączysz historię i grę. Mimo to gra może skorzystać na obecności towarzyszącej jej historii, choćby
po to, by zapewnić przerwy w oporze. Historia może pokazać, w jakim wyimaginowanym świecie
istnieje gra, i pomóc zrozumieć, co się dzieje, a nawet pomóc stworzyć poczucie bzdury lub humoru w
niektórych grach. W jednej z pierwszych gier, które zaprojektowałem, Egg vs. Chicken (2006),
opowiedziałem historię poprzez serię stron z komiksami, które pojawiają się przed i po każdej większej
części gry. Sama gra polega na obronie szeregu fortec przed nadciągającą armią kurczaków, które gracz
może pokonać, rzucając w nie grupami jaj. Kontekst tego wyzwania - jajka używane do obrony przed
kurczakami - był wyraźnie i celowo surrealistyczny i bezsensowny, więc zdecydowaliśmy się
opowiedzieć równie śmieszną historię, aby pomóc to wyjaśnić. Na stronach komiksów występuje grupa
czterech rewolucyjnych jaj, które nie chcą wykluć się z kurczaków. Zagrożeni przez policję-kurczaki
uciekają w wehikule czasu, aby spróbować znaleźć odpowiedź na odwieczne pytanie: co było pierwsze,
kura czy jajko? Podobnie jak odkryta noga ducha w Pac-Man, czterej rewolucjoniści nigdy nie pojawiają
się w grze, ale pomagają wyjaśnić - w sposób równie zwariowany jak podstawowa koncepcja - dlaczego
wrogie kurczaki, z którymi spotyka się gracz, wyglądają jak chciwi dziewiętnastowieczni przemysłowcy.
średniowieczni rycerze i arcybiskupi, a ostatecznie faraonowie egipscy. Te obrazy i animacje, elementy
kontekstu pojawiające się podczas rozgrywki, łączą się z nieinteraktywnymi elementami fabularnymi
pojawiającymi się w komiksach, tworząc prosty, głupiutki świat. Kontekst nie jest absolutnie niezbędny
dla samego systemu gry. Mogliśmy również stworzyć podobną grę, używając abstrakcyjnych wrogów i
obrońców, a nie kurczaków i jajek, ale razem wszystkie elementy kontekstu i historii tworzą
doświadczenie o wyjątkowo absurdalnym smaku.
Historia jako wysiłek
Przerywniki filmowe, takie jak animacje Pac-Mana lub strony z komiksów Egg vs. Chicken, pojawiają
się, gdy gracz pomyślnie ukończy określony poziom, w chwili odpoczynku i nagrody. Niekoniecznie
mają one wiele wspólnego z tym, co właśnie osiągnął gracz, dlatego często czują się jak w przerwie.

Jako krótkie przerwy w zabawie, często polegają one po prostu na obejrzeniu lub przeczytaniu historii,
a nie na interakcji z systemem. Ponieważ gry prawie zawsze obejmują pewien poziom interaktywności
i możliwości wyboru, kuszące jest, aby gracz bardziej zaangażował się w historię. Czy gracz mógł poczuć
się bardziej, jakby był częścią historii? A jeśli historia nie mogłaby się bez nich toczyć? Gry przygodowe,
które zaczęły pojawiać się w latach 70. i 80. XX wieku, zazwyczaj stawiają gracza w kontroli postaci,
która musi pokonać różne wyzwania, aby przejść do końca gry. Najwcześniejsze gry przygodowe, takie
jak Adventure (1979) i Zork I (1980), miały niewiele fabuły; bezimienny poszukiwacz przygód po prostu
próbował znaleźć i zebrać każdy cenny skarb w świecie gry. Późniejsze gry przygodowe zaczęły
dostarczać więcej kontekstu w postaci innych postaci, z którymi można porozmawiać, a które często
dają bohaterowi zadania do podjęcia. W King’s Quest (1984) głównym bohaterem jest rycerz próbujący
znaleźć trzy skarby; po drodze spotyka drwala, którego żona umiera z głodu. Ten dylemat można
rozwiązać, jeśli gracz znajdzie magiczną miskę, która może wytworzyć jedzenie, która na szczęście leży
niedaleko na ziemi. W zamian drwal wręcza rycerzowi skrzypce, które później przydają się w walce z
wściekłymi krasnoludami, których można uspokoić muzyką. Znajdując prawidłowe rozwiązanie tych
problemów i wciskając się w opór gry, gracz bierze udział w historii i posuwa ją do przodu. Od tego
czasu wiele rodzajów gier dało graczom zadania i przedsięwzięcia, aby ukończyć i poprowadzić historię
gry do przodu. W grach MMORPG (MMORPG), takich jak World of Warcraft (2004), gracze
doświadczają fragmentów historii konkretnej postaci, wykonując różne zadania: lokalizowanie
brakujących przedmiotów, zabijanie dziesiątek pobliskich wrogów, noszenie wiadomości lub pakiet z
jednego miejsca w świecie gry do drugiego. W grach RPG dla jednego gracza często trzeba przejść przez
wiele bitew wroga w systemie walki w grze, zanim dotrze do następnego obszaru gry, w którym
protagonista może porozmawiać z nowymi postaciami i dowiedzieć się, co dzieje się dalej w nadrzędnej
fabule. Nawet gry społecznościowe, takie jak Farmville (2009) i Cityville (2010), zdały sobie sprawę z
pokusy fabuły, tworząc struktury zadań, które dają graczom serię zadań i fragment rozmowy z
postaciami między każdym zadaniem .

Podobnie jak przerwy w Pac-Manie, te fragmenty historii przeplatają się z okresami, w których gracz
wciska się w systemy gry i koncentruje się na grze, a nie na doświadczaniu historii. Jest zasadnicza
różnica: podstawowa rozgrywka Pac-Mana nie przedstawia historii jako uzasadnienia, dlaczego PacMan musi unikać i pożerać duchy podczas zbierania wszystkich żółtych kulek na poziomie. Przerwy

jawią się jako przerwa w akcji, a nie jej kulminacja i spełnienie. Z drugiej strony, w grach z
rozbudowanymi seriami zadań historia jest głównym powodem, dla którego gracz musi stawić czoła
wyzwaniom gry. Chociaż stwarza to ściślejszą integrację między systemami fabularnymi i grami, istnieje
ryzyko. Jak omówiliśmy w rozdziale 6, „Opór”, pokusa nagród może przyćmić przyjemność płynącą z
procesów gry, które prowadzą do tych nagród. Jeśli gracz bardziej interesuje się po prostu obejrzeniem
kolejnej części historii, a gra i radzenie sobie z wyzwaniami po drodze nie jest wystarczająco
interesującą rozmową, to gra może stać się przykrym obowiązkiem. Gdy gra polega na powtarzaniu
mało wymagających, już opanowanych czynności (grindowanie), problem się pogarsza. Nic dziwnego,
że niektórzy gracze, którzy znudzą się grindowaniem lub są sfrustrowani trudnymi łamigłówkami i
wyzwaniami, w końcu szukają w Internecie filmów z tej historii, woląc od razu przejść do nagrody. Kiedy
wchodzimy w interakcję z historią i doświadczamy jej, zawsze wymaga się od nas, jako członka
widowni, odrobiny wysiłku. Musimy przynajmniej mieć oczy szeroko otwarte i uważać w zaciemnionym
teatrze albo przewracać strony książki. Z drugiej strony gry czasami wymagają znacznie więcej pracy i
czasu, aby doświadczyć osadzonych w nich historii. Zainwestowanie wysiłku może wywołać
emocjonalne przywiązanie, ponieważ gracze są zaangażowani w znacznie bardziej znaczący sposób, niż
gdyby po prostu przewracali strony; ciężko pracowali, aby historia się rozwijała. Ta inwestycja wiąże
się jednak z ryzykiem. Jeśli historia w końcu zawiedzie, gracze mogą poczuć się zawiedzeni, a nawet
okradzeni. Nawet prostsze formy interaktywności mogą stać się uciążliwe, gdy w końcu poczują się jak
bariera dla następnej części historii. Niektóre gry z serii Resident Evil zawierają interaktywne
przerywniki, które wymagają od gracza działania, aby scena się rozwijała - teoretycznie, przenosząc
gracz bardziej bezpośrednio w dramat. W przerywnikach filmowych Resident Evil 5 (2009) pojawiają
się momenty, w których gracz musi nacisnąć przycisk, aby przeskoczyć nad przepaścią, uniknąć
spadających filarów lub uniknąć ataku wroga. Jeśli gracz nie naciśnie odpowiedniego przycisku w
krótkim czasie, przerywnik filmowy pokazuje bohatera gry umierającego okropną śmiercią, a gracz jest
zmuszony powtórzyć scenkę przerywnikową. Ta technika z pewnością wymaga, aby gracz był
„zaangażowany” i zwracał szczególną uwagę na kluczowy sygnał, aby szybko nacisnąć właściwe
przyciski, ale wielu graczy wyraża skrajną irytację z powodu konieczności wielokrotnego oglądania tych
scen, gdy ich wyczucie czasu było nieco niewłaściwe.
Historia jako eksploracja
Inna metoda wplecenia historii w grę omija niektóre kwestie przerywników filmowych: zamiast
przechodzić między okresem gry w systemie gry i oglądaniem innej części historii, wiele gier zawiera
elementy historii, które są dostępne dla graczy, ale nie są konieczne do poruszania się fabuła historii
do przodu. Zamiast tego są opcjonalne. Wspomnieliśmy już o grach, takich jak Skyrim, które
szczegółowo opisują rozległe światy fantasy z długą historią poprzez książki, które gracze mogą czytać,
i przedmioty, które mogą zbadać. Wiele gier fabularnych, które próbują stworzyć wrażenie
przemierzania bogatego świata, zawiera również postacie, z którymi gracz może porozmawiać - lub
przynajmniej użyć czasownika „rozmowy”, który wywołuje dialog, dając graczowi więcej szczegółów
na temat tej postaci lub otoczenia . Te elementy opowieści są podobne do bardziej otwartych
przestrzeni oporu omówionych w rozdziale 6. Są tam, gdzie gracze mogą wcisnąć się i zbadać lub
przejść obok i zignorować według własnego uznania. Ten rodzaj opcjonalnego materiału fabularnego
jest czasami nazywany historią, ponieważ często wypełnia fabułę świata gry. Wiedza ma tendencję do
odgrywania drugoplanowej roli w historii wielu gier, zamiast tworzenia serii wydarzeń, które rozwijają
się w fabułę, którą gracz może śledzić. Fragmenty wiedzy zapewniają dodatkowy smak graczom, którzy
chcą dowiedzieć się więcej o scenerii i chcą wykorzystać tło i twórczą ekspresję, które tworzą świat gry.
Wiele gier wykorzystuje eksploracyjne elementy fabularne obok bardziej tradycyjnej fabuły, wyrażonej
za pomocą technik opisanych w poprzednich sekcjach. W innych grach całe wątki poboczne są

dostępne jako zadania poboczne, które nie są konieczne do ukończenia gry, ale dają graczowi
możliwość dowiedzenia się więcej o konkretnych postaciach lub aspektach świata. Im ważniejsze są te
opcjonalne historie dla narracji gry, tym mniej graczy prawdopodobnie uzna je za czysto opcjonalne.
Trudno jest dokładnie określić, kiedy dodatkowe zadanie poboczne zmienia się z czegoś, co można
zignorować, w część fabuły, która ma kluczowe znaczenie dla doświadczenia. Można zagrać w horror i
tajemnicę Benjamina Riversa Home (2012) bez odkrywania wielu fragmentów historii, które są
rozrzucone po drodze. W Domu głównym bohaterem jest osoba cierpiąca na amnezję, która budzi się
w tajemniczym domu obok świeżo zamordowanego zwłok. Jeśli gracz dokładnie bada, prowadząc tego
chorego na amnezję przez tunele, zamknięte bramy i ciemne lasy z powrotem do swojego domu, może
poskładać dziesiątki wskazówek, które składają się na jakieś wyjaśnienie, kim jest morderca i jak doszło
do powstania bohatera. tam. Z drugiej strony gracz mógł po prostu skupić się na powrocie do domu.
Decyzja, jak dokładnie zbadać i co zrobić ze wszystkimi fragmentarycznymi dowodami, należy do niej.

Historia jako wybór
Wszystkie techniki, które opisaliśmy do tej pory, dają graczom różne sposoby doświadczania własnej
historii. Niektóre momenty historii przypominają nagrody za postępy w grze, podczas gdy inne mogą
być opcjonalnie dostępne poprzez wybór gracza. Ponieważ gra przypomina rozmowę polegającą na
popychaniu i ciągnięciu między graczem a systemem - być może bardziej niż w przypadku innych form
opowiadania historii - naturalne jest pytanie, czy gracz może dokonywać znaczących wyborów, które
mają wpływ na samą historię. Jeśli próbujemy połączyć sztukę opowiadania historii z rzemiosłem
projektowania gier, dlaczego nie pozwolić graczowi na zmianę przebiegu własnej historii? Na
wyłaniającą się historię jej doświadczeń wpłynęłyby następnie wybory, których dokonuje, i sposób, w
jaki wpycha się do systemu gry. Jeszcze przed powstaniem gier cyfrowych w literaturze pisanej badano
ideę historii z wyborami. Krótkie opowiadanie Jorge Luisa Borgesa „An Examination of the Work of
Herbert Quain” z 1941 roku opisuje wyimaginowaną powieść o strukturze rozgałęzionego drzewa. Po
pierwszym rozdziale każdy z następnych trzech rozdziałów dotyczy innej wersji kolejnych wydarzeń, a
każdy z tych rozdziałów ponownie rozchodzi się na kolejne trzy, tak że historia ma dziewięć zakończeń.
Podczas gdy konwencjonalną narrację można czytać liniowo od początku do końca, ten rodzaj pracy
mniej przypomina linię prostą niż drzewo z wieloma gałęziami

Kilka dekad później ta struktura narracyjna zaczęła pojawiać się w rzeczywistych książkach - najbardziej
znaną z serii „Wybierz własną przygodę”, przeznaczoną dla dzieci. Z oczywistych powodów te
rozgałęziające się narracje były czasami nazywane książkami do gier. Są to systemy, w które gracze
naciskają, dokonując wyborów, często w celu osiągnięcia szczęśliwego zakończenia, przynajmniej we
wczesnych książkach. Nic dziwnego, że w grach wideo również zaczęto wykorzystywać rozgałęzione
historie i do coraz bardziej dorosłych tematów. W odwróceniu etykiety z gry, gra, w której czasownik
podstawowy polega na „wyborze” gałęzi historii, którą należy kontynuować, jest czasami nazywana
grą fabularną. Gry fabularne zawierające wyłącznie tekst, takie jak Zoe Quinn’s Depression Quest
(2013) i własność Anny Encyclopedia Fuckme and the Case of the Vanishing Entree (2011) kontynuują
tradycję gier w formie cyfrowej. Historia jest opowiadana w drugiej osobie, opisując, jak ty, czytelnik,
doświadczasz scenariuszy, które obejmują wybory. Po przeczytaniu sekcji te gry proszą gracza o
dokonanie wyboru. Kiedy odwiedzasz dom swojej dziewczyny, czy będziesz jadł obiad lub robił zaloty?
Kiedy budzisz się z depresją, czy będziesz miał trudności z wykonaniem pracy, czy zrezygnujesz i zrobisz
coś innego? W Depression Quest niektóre wybory przedstawione graczowi są widoczne, ale
niedostępne, co jest sposobem na przekazanie ograniczającego uczucia depresji (patrz rysunek 7.6).
Tego rodzaju wybory - a nawet brak wyborów - mogą wydawać się potężne dla graczy, ponieważ mogą
potencjalnie wpłynąć na rozwiązanie historii. Ekscytujące jest wyobrażenie sobie, że wybierając jedną
lub drugą opcję lub zastanawiając się, jak odblokować wszystkie możliwe opcje, możesz zmienić bieg
wydarzeń, tworząc smutne lub szczęśliwe zakończenie dla zaangażowanych postaci. Jednocześnie
warto zauważyć, że prawie wszystkie rozgałęzione historie są nadal historiami autorskimi. Chociaż mają
wiele ścieżek, które gracz może zbadać poprzez swoje działania, wszystkie ścieżki zostały umieszczone,
aby mogła je odkryć.

Twórcy gier czasami mówią o tym, jak dajemy graczom iluzję wyboru. Rozmowa o grze opiera się na
stworzonej przez nas strukturze, a nawet czasowniki, którymi dysponuje gracz, czyli sposoby, w jakie
musi wepchnąć się w system i ukształtować własne doświadczenie, są z góry określone. Kiedy grasz w
grę fabularną i eksplorujesz każdą gałąź, odtwarzając ponownie lub powracając do tych samych
momentów, aby dokonać różnych wyborów, możesz doświadczyć całości tego, co udostępnili ci
twórcy, ale wciąż jest to ograniczony wybór. Te wybory są trochę podobne do wyboru tego, co zjeść z
menu restauracji. Nie możesz po prostu wymyślić własnego dania, ale dostępność opcji jest nadal
znacząca, ponieważ pozwala wybrać własne doświadczenie, a nie każdy ma ten sam gust.
Rozgałęziająca się historia, która pozwala graczom wyrażać własne preferencje, pozwala każdej osobie
szukać historii, którą chce realizować, w podanych przez Ciebie gałęziach. Wiele osób lubi słodkie,
szczęśliwe zakończenia, tak samo jak wielu z nas lubi słodkie jedzenie (szczególnie pod koniec posiłku),
ale gracze gier z wieloma zakończeniami historii mogą wybrać, czy chcą szczęśliwego zakończenia, czy
nie. Niektórzy mogą wybrać inne ścieżki po prostu po to, aby zobaczyć, co się stanie, lub dlatego, że
pewne decyzje po prostu działają lepiej w ramach logiki narracji, którą postrzegają, lub przynoszą
satysfakcjonujące rozwiązanie zmagań bohaterów. Czasami dobrze jest wybrać rodzaj historii, której
doświadczysz, tak samo jak miło jest wybrać, co zjeść na obiad. Innym razem możemy z przyjemnością
pozostawić te decyzje komuś innemu, jak w przypadku doznania kulinarnego z ustalonym menu lub
tradycyjnej opowieści bez gałęzi. Opowiadanie dobrej historii to umiejętność, a stworzenie
wielogałęziowej historii jest szczególnie skomplikowanym zadaniem w przypadku tej umiejętności. Po
pierwsze, rozgałęzione historie mają po prostu więcej historii i naturalnie kończą się na większej liczbie
słów, animacji lub wideo, aby opowiedzieć historię, niż historia liniowa, która opowiada jedną wersję
wydarzeń. W rezultacie wielu twórców gier fabularnych stara się ograniczyć wysiłek i złożoność
związaną z tworzeniem małych gałęzi - wyborów, które powodują, że historia toczy się w jednym

kierunku, ale wraca do głównej fabuły, lub wyborów, które mają miejsce pod koniec gry, w której
zmiana fabuły może wydawać się znacząca bez angażowania ogromnej ilości dodatkowej narracji.
Twórcy gier fabularnych wykorzystują wiele rodzajów technik do tworzenia rozgałęzionych struktur.
Jedna struktura, czasami nazywana krzewem, daje graczom wybór na każdym kroku, co skutkuje
wieloma możliwymi odmianami, które nadal się rozgałęziają - i czasami prowadzą do nagłych lub
nierozwiązanych zakończeń. (Jeśli czytałeś klasyczne książki Wybierz własną przygodę, wiele ślepych
zaułków w tych książkach wiązało się ze śmiercią twojej postaci). knuć i pisać, dzieląc gałęzie i wracając
do siebie. Czasami oznacza to stosunkowo liniową fabułę z jedną rozdzielczością, ale wieloma ścieżkami
prowadzącymi do ostatecznego wyniku, które mogą różnić się szczegółami i odczuciem. Wreszcie,
wiele gier fabularnych kończy się rozgałęziającym się zestawem wyborów, które prowadzą do różnych
zakończeń - praktyczny moment na utworzenie wielu gałęzi, ponieważ każda z nich się kończy i nie ma
potrzeby dalszego rozgałęziania lub rozszerzania.

Oprócz ilości historii pojawia się kwestia jakości. Bez względu na obraną ścieżkę chcemy, aby nasze
historie były satysfakcjonujące, z fabułą i wynikami, które mają sens dla intelektu i wyobraźni gracza.
W 2005 roku byłem projektantem gier w studiu Gamelab, pracując nad wspomnianym już Egg vs.
Chicken. Inny zespół w Gamelab tworzył Plantasia (2005), w której główną bohaterką jest faerie, która
pomaga ogrodnikowi rozkwitnąć kwiatom. Projektant Plantasii, Nick Fortugno, pierwotnie zamierzył,
aby historia gry zakończyła się rozgałęzionym wyborem: czy faerie nawiązuje więź z ogrodnikiem, czy
porzuca ogród? Ostatecznie zdecydował, że wybór nie miałby sensu w tej historii; rzeczy, przez które
przeszli bohaterowie, sposób, w jaki się rozwinęli i wydarzenia w fabule, wszystko wskazywało na
związek jako zakończenie, które miało największy sens. Nie byłoby trudno stworzyć alternatywne
zakończenie, w którym pomimo tych wskazówek faerie postanowiły uniknąć romansu, ale w opinii
Nicka byłoby to jak niezręczna, niewspierana gałąź zwisająca z boku, szczątkowa kończyna. Z kolei gra
Emily Short Floatpoint (2006) ma historię skonstruowaną tak, by doprowadzić do kluczowego
momentu - znowu pod koniec gry. Główny bohater to ludzki dyplomata, wysłannik na obcą planetę.
Podczas zabawy gracz odkrywa, że ten dyplomata musi dokonać jednorazowego wyboru, który wyśle
wiadomość do kosmitów i określi przebieg ich relacji z ludzkością. Znaczna część Floatpoint jest
przeznaczona na eksplorację obcego miasta, aby dowiedzieć się więcej o jego kulturze, historii i
obecnej sytuacji. Chociaż nie jest to ogromny świat, istnieje wiele znaczących, ale opcjonalnych

elementów fabuły, które można odkryć poprzez eksplorację i rozwiązywanie zagadek - lub ich ominąć,
pozostawiając gracza z mniejszym zrozumieniem i prostszym zestawem opcji w ostatecznym wyborze.
Uderzające w Floatpoint jest to, że Short skonstruował fabułę wokół jednego punktu zwrotnego momentu w historii, w którym jedna decyzja, wypływająca z ograniczonych fragmentów
międzykulturowego zrozumienia - ma ogromny wpływ na bieg przyszłości. W rezultacie różne skutki
wyboru dyplomaty (których można doświadczyć, odtwarzając kluczową scenę), wydają się naturalnie
wypływać z wydarzeń w historii.
Historia jako system
Do tej pory rozmawialiśmy głównie o grach, które opowiadają historie zbudowane z tych samych
materiałów, które są używane do opowiadania historii w innych formach kulturowych. Możemy
tworzyć historie ze słów, postaci z kreskówek z dymkami, ruchomych obrazów. Możemy nawet
wykorzystać ludzkich aktorów do niektórych rodzajów gier niematerialnych, których można
doświadczyć podczas wydarzeń na żywo! Jak omówiono na początku tego rozdziału, gry mają coś
wyjątkowego do zaoferowania poza tradycyjnymi materiałami do opowiadania historii: system
czasowników, scen i reguł, do których gracz może się wcisnąć i nauczyć. Poza prostą ofertą wyboru
następnej ścieżki, słownictwo systemu gry może pomóc przekazać historię poprzez samą jej strukturę.
Wiele najstarszych gier w historii mówi coś o świecie i jego działaniu poprzez systemy i mechanikę.
Często zawierają historie o pokonywaniu konfliktów, rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu
trudności, aby sprostać wyzwaniu. Szachy mogą być postrzegane jako opowieść o dwóch równych i
przeciwstawnych sobie siłach, z których każda próbuje obronić kluczową postać (króla). Mancala,
wczesna gra planszowa z Afryki, reprezentuje cykl sadzenia nasion i zbiorów. Ważne jest, aby
zdecydować, z której działki zebrać nasiona, aby rozpocząć następny cykl. Gry nie tylko opisują, jak
działają pewne scenariusze w naszym świecie - tworząc system, do którego gracze mogą wcisnąć się za
pomocą określonych czasowników - ale także mówią coś o tym, jakie rodzaje działań są ważne w tych
scenariuszach i jakie decyzje decydują o krytycznym znaczeniu różnica. Jak omówiono w rozdziałach 1
i 5, gra Anny dys4ia (2012) opowiada historię opartą na jej własnych doświadczeniach jako
transpłciowej kobiety, która decyduje się na hormony i pokazuje, jak wpływa to na jej własne uczucia,
relacje i sposoby poruszania się po świecie. dys4ia przekazuje tę historię częściowo za pomocą słów i
zdjęć, które wyjaśniają, co dzieje się w różnych scenach i aspektach z życia Anny. Jednocześnie duża
część doświadczenia Anny - jak to było być nią w takich sytuacjach - jest również wyrażona poprzez
mechanikę gry. Te systemy przekazują coś, czego same nie byłyby w stanie przekazać. W jednej scenie
gracz przesuwa pikselową postać w stronę domu, podczas gdy tekst wyjaśnia, że leki ją wyczerpały.
System również to pokazuje, stawiając coraz większy opór ruchowi gracza po ekranie, spowalniając go
do pełzania i sprawiając, że odczucie zmęczenia staje się namacalne.

W innych scenach gracz kontroluje obiekt podobny do kawałka Tetrisa, który próbuje przejść przez
szczelinę w ścianie, ale ma dziwny kształt i nie pasuje. Nawet bez bardziej dosłownego przedstawienia
ludzkiej postaci, doświadczenie Anny, że czuje się źle i niezręcznie, jest wyraźnie widoczne, zwłaszcza
gdy ta scena się powtarza. W końcu ten aspekt historii osiąga pewną rozdzielczość. Gracz ma szansę
walczyć ze ścianą i wybić w niej dziury, a krótka scena na końcu gry obiecuje, że nawet ciągle
zmieniający się obiekt może przedostać się na drugą stronę. Inne rodzaje wiadomości mogą być
również przekazywane za pośrednictwem mechaniki gry. Najlepsza poprawka (2013) to odpowiedź
Paolo Pederciniego na stwierdzenie National Rifle Association, że „jedyną rzeczą, która powstrzymuje
złego faceta bronią, jest dobry facet z bronią”. Na początku gra wydaje się prosta. Na każdym poziomie
manewrujesz postacią w białym kapturku, aby zbierać gwiazdki, czasami strzelając do postaci w
czarnych kapturach. Wraz z postępem poziomów, postacie w czarnych kapturach również zaczynają
strzelać, tworząc niebezpieczne pole do gry. W końcu coś zaczyna wydawać się znajome w poruszaniu
się i strzelaniu do „złych facetów z bronią” w czarnych kapturach: ich zachowania okazują się być
nagraniami tego, jak gracz poruszał się i strzelał na poprzednich poziomach! Scena, która początkowo
przypominała niebezpieczną, chaotyczną strzelaninę z wieloma mrocznymi przeciwnikami, okazuje się
być wynikiem własnych działań w dążeniu do celu (zbierania gwiazdek) wyznaczonego przez grę.
Najlepsza poprawka nie wyjaśnia swojego przesłania słowami, ale tworząc system, który daje pewne
rodzaje wrażeń podczas grania, Pedercini wpada na pomysł: kto jest „dobrym facetem z bronią”, zależy
od twoich spostrzeżeń i biegania po strzelaninie pozorne „źli faceci” prowadzą do ogólnej rzezi.

Historie interpretowane
Niezależnie od tego, czy są wyrażane słowami, obrazami i postaciami, czy też słownictwem systemu
gry, gry pozwalają nam opowiadać niesamowitą różnorodność autorskich historii. Systemy gier dają
nam sposoby na zaangażowanie gracza w postęp i ewolucję własnej historii. Gracz może po prostu
popychać historię do przodu lub decydować, którą gałąź opowieści zbadać. Może nawet odkryć części

autorskiej historii osadzone w systemie gry, zastanawiając się, jak to działa i rozumiejąc, co ma do
powiedzenia. W poprzednim rozdziale rozmawialiśmy o tym, jak gry mogą nadać oporu kształt, aby
pozwolić graczom realizować własne strategie, a nawet tworzyć własne cele. Czy możemy otworzyć
historie w podobny sposób, aby nie zaangażować graczy tylko jako odbiorcy naszych autorskich historii,
ale jako sami gawędziarze? Za każdym razem, gdy rozgrywana jest gra, pojawia się doświadczenie,
generowane przez własny proces wchodzenia do gry przez gracza. W wielu grach z własnymi historiami
to doświadczenie jest stosunkowo przewidywalne; może wydawać się prawie takie samo, jeśli zostanie
odtworzone ponownie. Proces grania w dys4ia może być stosunkowo podobny dla większości graczy i
celowo: dys4ia ma na celu przekazanie przeżyć prawdziwej osoby - wydarzeń i sytuacji, które faktycznie
się wydarzyły. Nie miałoby sensu, aby gracze umieszczali własne historie w dys4ia, tak samo jak
grzeczne byłoby przerywanie opowiadania ustnych historii przez osobę opowiadającą o wydarzeniach
z jej życia. Podobnie jak rozmowy głosowe, gry mogą oferować graczom chwile na słuchanie i chwile
na bardziej aktywny udział; obie są cenne na swój sposób. Oczywiście nie wszystkie gry mają na celu
przekazywanie osobistych doświadczeń; Niektóre gry tworzą otwarte przestrzenie dla graczy, aby
mogli zdefiniować własny styl gry lub program, a te gry mogą skutkować ogromną różnorodnością
doświadczeń, gdy gracze wchodzą z nimi w interakcje na różne sposoby. Otwarte gry, które
omówiliśmy w poprzednim rozdziale, takie jak The Sims (2000) i Minecraft (2009), tworzą różne
pojawiające się historie dla każdego gracza, w zależności od tego, co chcą zrobić w grze, system i
sposób, w jaki sprzeciwiają się zasadom i je przestrzegają. Ponieważ te zasady tworzą strukturę, która
jest taka sama dla każdego gracza, istnieje wiele podobieństw. Wyłaniająca się historia każdego gracza
składa się z kilku spójnych elementów, które można układać w wiele różnych wzorów.
Interpretacja
Nawet na krańcu naszego spektrum historii, istnieje wiele sposobów, aby otworzyć historię gry na
kreatywność i pomysłowość graczy. Tradycyjne pojęcia autorskiej opowieści opisują historię tak, jakby
była to przedmiot po prostu dostarczony przez autora do publiczności, ale te pojęcia nie są jedynym
sposobem myślenia o tym, jak powstaje opowieść. Efekt Kuleshova pokazuje, jak potężna jest
interpretacja. W zależności od ułożenia elementów, publiczność może mają szalenie różne
interpretacje tego samego wyrazu twarzy aktora. Oczywiście interpretacje historii mogą się różnić,
nawet jeśli dwie osoby doświadczają tej samej historii. Dlatego możemy dyskutować o tym, co
dokładnie wydarzyło się w sztuce takiej jak Hamlet Szekspira po obejrzeniu jej z naszymi przyjaciółmi.
Czy duch ojca Hamleta był naprawdę nadprzyrodzoną manifestacją, czy jakąś halucynacją lub sztuczką?
Czy Hamlet był usprawiedliwiony w swoim spisku morderstwa swojego wuja i czy udawał, że jest
szalony, jak mówi jego dialog, czy też naprawdę został wytrącony z równowagi? Szekspir mógł mieć
własną interpretację tego, co się wydarzyło, ale poglądy autora nie muszą być ostatnim słowem na
temat znaczenia sztuki. Zamiast myśleć o opowieści jako o czymś w całości stworzonym przez autora i
przekazanym publiczności, co by było, gdybyśmy pomyśleli, że historia powstaje w momencie
interpretacji? Gry mogą być niejednoznaczne, po części dlatego, że gracze mogą uświadomić sobie, w
jaki sposób ich działania w grze tworzą inne, nawet nieznaczne, wrażenia od innych graczy. Korzystając
z tych samych technik i narzędzi, co historie opowiadane w innych formach kulturowych, twórcy gier
mogą pozostawić elementy historii niewypowiedziane - tajemnicze i otwarte na interpretację. Dom to
świetny przykład, o którym już mówiliśmy. Opowieść jest tajemnicą, którą można zobaczyć na wiele
różnych sposobów i chociaż autorka treści pozostaje taka sama, każdy gracz może znaleźć więcej lub
mniej fragmentów historii, w zależności od tego, jak dokładnie bada. Benjamin Rivers, twórca gry,
celowo pozostawił historię Home całkowicie otwartą na interpretację, a nawet zachęca graczy do
aktywnego wymyślania własnych pomysłów. Po ukończeniu Strona główna gracze proszeni są o
odwiedzenie witryny gry i wypełnienie formularza, aby przesłać własne wyjaśnienie historii. W ciągu
miesiąca po premierze gry narosły dziesiątki możliwych interpretacji.

Historie opowiadane za pomocą systemów gier dobrze nadają się do interpretacji, właśnie dlatego, że
są częściowo opowiadane bez słów: gracze doświadczają tego aspektu historii gry, wciskając się do
systemu, używając czasowników i widząc, co się dzieje, i wyczuwając kontury tego, jak gra działa.
Chociaż mechanika może pozostać taka sama, różni gracze mogą osiągnąć różne zrozumienie tego, co
próbują powiedzieć systemy. Pipe Trouble (2013) to gra, w której zadaniem gracza jest układanie
odcinków rurociągu gazu ziemnego na wiejskich i podmiejskich obszarach Kanady. Po obu stronach
głównego obszaru gry dwie postacie wyrażają dezaprobatę, gdy coś pójdzie nie tak, i dają ci znać, jak
bardzo są szczęśliwi lub nieszczęśliwi z powodu ukończenia rurociągu. Po lewej stronie rolnik narzeka,
gdy rura biegnie zbyt blisko pól lub przeraża zwierzęta gospodarskie; po prawej biznesmen denerwuje
się, jeśli rurociąg nie zostanie ukończony wystarczająco szybko lub zużyje zbyt wiele rur i przekroczy
budżet.

Trudno jest zadowolić obie strony, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że podczas gry pojawiają się inne
czynniki: protestujący pojawiają się, aby zablokować rurociąg, jeśli zbudujesz go na obszarach leśnych,
a nawet mogą sabotować rurociąg, wysadzając go w powietrze, jeśli jesteś zbyt lekkomyślny w
stosunku do środowiska .
Chociaż Pipe Trouble jest jasne, czy rolnik i biznesmen są zadowoleni, to gracz decyduje, jaki jest
właściwy sposób gry. Czy najlepszą miarą sukcesu jest uszczęśliwienie wszystkich? Aby zaoszczędzić jak
najwięcej pieniędzy? Pozwolić biznesmenowi się zdenerwować, ale uważać, aby nie zakłócić pracy
farm, domów i lasów? Wiele możliwych interpretacji właściwego sposobu gry jest przydatnych przy
tworzeniu złożonej systemowej historii. Trudno jest uszczęśliwić wszystkich, a rurociąg gazu ziemnego
w końcu wpływa na kogoś negatywnie, niezależnie od tego, czy jest to zwierzę leśne, czy książeczka
czekowa potentata. Rozgałęziające się narracje gier fabularnych mogą również tworzyć interesujące
formy niejednoznaczności, zwłaszcza gdy system leżący u podstaw wpływu wyborów gracza nie jest
całkowicie ujawniony graczowi. W Pszczółce Emily Short (2012) gracz dokonuje wyborów, jak
wykorzystać czas głównej bohaterki, uczącej się w domu dziewczyny, która uczy się, aby zostać
mistrzynią pisowni. Na początku gry graczowi ukazują się dwa atrybuty, na które wpływają jego
wybory: więcej nauki, a atrybut umiejętności ortograficznych wzrośnie, ale atrybut motywacji
zmniejszy się. Jeśli motywacja jest zbyt niska, niektóre opcje związane z nauką stają się niedostępne,
ale motywację można zwiększyć, wykonując inne rodzaje działań.

Chociaż umiejętności ortograficzne i motywacja wydają się być centralnymi punktami gry i
wyznaczonym celem, na inne części systemu wpływają również wybory gracza - w szczególności relacje
głównej bohaterki z jej rodzicami, siostrą i innymi rówieśnikami. Co ciekawe, wiele wyników tej historii
- z których niektóre opisują to, co wydarzyło się po latach lub całkowicie porzuca pisownię - ma związek
z rodzajem relacji głównego bohatera z innymi. Pszczółką trzeba zagrać kilka razy, żeby wyczuć kontury
tego systemu i zinterpretować, co się dzieje w życiu tej dziewczyny. Chociaż gra przedstawia prostą
narrację o pokonywaniu trudności, zwiększaniu umiejętności i rozwiązywaniu problemów, aby zostać
mistrzem, decyzje, które sprawiają wrażenie, że zmieniają historię, sugerują, że gra może zawierać
ukryty przekaz na temat relacji międzyludzkich i życia wykraczający poza wąskie ograniczenia za prosty
cel.
Odblaskowe wybory
Mówiąc o grach fabularnych, skupialiśmy się do tej pory na wyborach i opcjach, z którymi gracz ma do
czynienia, aby przesunąć historię w dół jednej lub drugiej gałęzi, potencjalnie nawet zmieniając jej
zakończenie. Zrozumiałe jest, że tego rodzaju wybory zmieniające fabułę przyciągają dużo uwagi
podczas dyskusji o fabułach i grach. Kiedy jesteśmy zaangażowani w rozwijającą się narrację lub
system, w którym możemy działać, chcemy wiedzieć, jak możemy coś zmienić. Co musimy zrobić, aby
upewnić się, że nasza ulubiona postać nie umrze? Który wybór określa różnicę między dobrym a złym
zakończeniem? Jednak wybory zmieniające fabułę nie są jedynym rodzajem wyboru, który przyczynia
się do wyłaniającego się doświadczenia gracza w grze. Inny rodzaj wyboru, który niektórzy twórcy gier
fabularnych zaczęli nazywać wyborem refleksyjnym, ma ogromny potencjał, aby zaangażować
wyobraźnię, interpretację i psychologię gracza - nawet jeśli te wybory nie wpływają na fabułę
opowieści ani na stan gry w jakikolwiek sposób. Na początku Choice of Romance (2010), gry fabularnej

o młodym szlachcie poruszającym się po społecznych intrygach, polityce i relacjach na dworze
królewskim, gracz jest proszony o dokonanie czegoś, co brzmi jak ważny wybór. Młody szlachcic
dostrzega fioletowego motyla, który podobno przynosi dobro i szczęście, a gracz decyduje się na
życzenie, które spełni szlachcic. Czy twoja postać będzie chciała pieniędzy? Przygoda? Prawdziwa
miłość? Albo zrobić coś niesamowitego, co zmieni świat? Gdybyśmy założyli, że ten wybór wpłynął na
zmianę fabuły, możemy sobie wyobrazić, jaki wpływ może to mieć na historię. Może szlachcic, który
wybrał prawdziwą miłość, miałby później większe szanse na epicki romans, a nawet ukończenie gry po
osiągnięciu tego celu. Prawda, choć nie jest ujawniona graczowi, jest taka, że ten wybór w żaden
sposób nie wpływa na nic innego w grze ani na jej historię, i tym właśnie jest refleksyjny wybór: wybór,
który istnieje przede wszystkim po to, aby skupić uwagę gracza na dokonywaniu wyboru. W Choice of
Romance gracz może w końcu dążyć do osiągnięcia dowolnego lub wszystkich z tych celów, niezależnie
od początkowego życzenia, ale to życzenie ma na celu skłonienie gracza do zastanowienia się, co jest
ważne, do czego chce dążyć w tej historii lub przynajmniej w tym konkretnym. przebieg gry.
Odblaskowe wybory mogą wydawać się oszustwem lub wykrętem, zwłaszcza, że wymagają znacznie
mniej pracy do wbudowania w grę niż wybór zmieniający fabułę. Ten punkt widzenia ma jednak sens
tylko wtedy, gdy zaczynamy od pomysłu, że każdy wybór w grze musi wpływać na stan gry, a wszystko
inne jest bez znaczenia. Taka postawa ma sens w wielu grach, w których wybór koncentruje się na
strategiach, które mogą przynieść zwycięstwo lub przegraną. W szachach decyzja o skierowaniu głowy
konia skoczka do przodu lub do tyłu nie pomoże ci wygrać ani przegrać; to przeciwieństwo ważnego
wyboru. Kiedy jednak znaczenia i interpretacje opowieści przeplatają się z grą, akt wyboru staje się
bardziej skomplikowany. Nie każde działanie bohatera w tradycyjnej opowieści zmienia losy świata lub
oznacza różnicę między życiem a śmiercią, dobrym lub złym zakończeniem. Zamiast tego wiele rzeczy,
które fikcyjna postać może zrobić, a nawet pomyśleć, jest odbiciem tego, kim jest ta postać, jak reaguje
i jaką jest osobą. The Walking Dead (2012), gra oparta na serii komiksów o tym samym tytule, zawiera
wiele przykładów refleksyjnych wyborów. Akcja The Walking Dead to Stany Zjednoczone podczas i po
apokalipsie zombie. Losy wielu postaci są niezwykle ponure w komiksie, a także w opartej na nim grze
wideo i serialu telewizyjnym. W grze gracz kontroluje wybory Lee Everetta, skazanego przestępcy,
który uciekł podczas wybuchu epidemii i dołącza do grupy ocalałych. W drugim rozdziale gry Lee
poznaje kobietę zarażoną ugryzieniem zombie; ze smutkiem czeka gorszy niż śmierć los zostania
zombie.
Wybór jest okropny: chce, żebyś dała jej broń, żeby mogła popełnić samobójstwo. Gracz musi
zdecydować, czy dać jej jedną, czy odmówić.

Ten trudny wybór okazuje się w większości refleksyjny, bo nawet jeśli gracz odmówi, kobieta chwyta
za broń i popełnia samobójstwo. Doświadczenie związane z koniecznością dokonania tego wyboru było
jednak niezapomniane dla wielu graczy, mimo że nie mieli żadnego sposobu na stworzenie
pozytywnego wyniku. The Walking Dead jest pełen wyborów i sytuacji, takich jak ta, od decyzji, czy
pochować zwłoki młodego chłopca, czy wysłuchać ostatnich słów umierającego mężczyzny.

Refleksyjne wybory mogą przyjść naturalnie do opowieści o przetrwaniu w tak ponurym otoczeniu, w
którym nie widać szczęśliwego zakończenia. W takich okolicznościach gra wydaje się sugerować, co
jest ważne, jak reagujesz na surowość rzeczywistości i jaką masz postawę, bez względu na to, czy
możesz zmienić wynik, czy nie. Jeśli wybory niekoniecznie muszą wpływać na wynik gry lub przebieg
jej historii, możemy rozważyć, czy wiele rodzajów pozornie „małych” wyborów może mieć wpływ na
pojawiające się doświadczenia graczy. Wiele gier daje graczom możliwość zdecydowania, jak będzie
wyglądać kontrolowana przez nich postać lub awatar - czy grać jako mężczyzna czy kobieta, czy wcielić
się w grę jako ktoś, kto wygląda trochę jak ty, czy wyidealizowaną wersję siebie lub zupełnie inaczej.
W niektórych grach wybory dotyczące wyglądu lub płci głównego bohatera mają wpływ na systemy
gry. W innych fabuła i stan gry są względnie nienaruszone. Mimo to, doświadczenie wynikające z
oglądania umierania awatara może być zupełnie inne, jeśli ten awatar wygląda dokładnie tak jak ty!
Seria Mass Effect przeplata sekcje eksploracji i strzelania z momentami, w których twoja postać
(Commander Shepard) rozmawia z innymi, a gracz często musi dokonywać wyborów, co do
powiedzenia. Niektóre z nich to przemyślane wybory, podczas gdy inne drastycznie zmieniają przebieg
historii gry, powodują śmierć głównych postaci lub zmieniają atrybuty postaci. Jednak najbardziej
znaczącym i szeroko dyskutowanym wyborem w grze może być wybór płci głównego bohatera, którego
gracz dokonuje na początku gry. Warto zauważyć, że na pozostałe wybory w grze nie ma wpływu wybór
płci gracza. Postać mówi dokładnie te same kwestie, po prostu wyrażone przez innego aktora.
Doświadczenie grania kobiecą Shepard zostało opisane przez wielu graczy jako odrębne i nowatorskie
- być może dlatego, że ma takie same możliwości reagowania w taki sam sposób na epickie sytuacje i
rozmowy, jak jej męski odpowiednik.
Rezonans emocjonalny
Diner Dash (2004), kolejna gra opracowana przez Gamelab i zaprojektowana przez Nicka Fortugno,
obraca się wokół dbania o zadowolenie klientów. Zapracowana kelnerka / kierownik restauracji,
główna bohaterka, musi żonglować siedzącymi klientami, przyjmować zamówienia, dostarczać
jedzenie i obsługiwać rachunki klientów. Im dłużej klienci czekają, tym bardziej stają się niecierpliwi i
zdenerwowani, czego przejawem jest zmiana wyrazu twarzy. W badaniu graczy Diner Dash, badaczka
gier Nicole Lazzaro odkryła, że ta prosta reprezentacja emocji skutecznie zmienia odczucie gry. Gracze
doświadczali własnych emocji, gdy sposób, w jaki grali, zaowocował postaciami szczęśliwymi lub
sfrustrowanymi, ponieważ jako ludzie w naturalny sposób reagujemy na uczucia innych. Nawet
animowana reprezentacja złej, niecierpliwej osoby sprawi, że będziemy reagować inaczej niż
abstrakcyjny zegar. Miss Management (2007) była grą, nad którą Nick i ja współpracowaliśmy jako
kontynuacja Diner Dash; częścią naszego celu było dalsze zbadanie skrzyżowania emocji związanych z
postaciami, historii w grach i wyłaniającej się historii systemów. W Miss Management gracz kieruje
kilkoma unikalnymi, autorskimi postaciami - wszystkimi współpracownikami w ruchliwym biurze.
Każda postać jest zestresowana podczas wykonywania zadań, a każda ma swoje własne upodobania i
antypatie. Jeden może chcieć podgrzać przekąskę do kuchenki mikrofalowej, aby złagodzić stres,
podczas gdy inny jest jeszcze bardziej zestresowany zapachem jedzenia (patrz Rysunek 7.14). Do gracza
należy pogodzenie się z tymi sprzecznymi potrzebami i wykonanie serii zadań na każdym poziomie gry,
które odnoszą się do tych potrzeb: upewnij się, że Timothy spędza określoną ilość czasu na
przekąskach, ale nie pozwól Tara się zestresować, i wykonaj dziesięć zadań, gdy jesteś na tym!

Zadania każdego poziomu są przedstawiane przez sceny rozgrywane w dialogu między postaciami.
Chociaż te przerywniki nie są interaktywne, tworząc autorską historię gry, zapewniają również kontekst
i wyjaśnienie wyzwań gracza podczas pozostałej części rozgrywki. Kiedy gracz decyduje się uszczęśliwić
Tarę lub pozwolić Timothy'emu się niecierpliwić, te decyzje wydają się bardziej znaczące ze względu
na sposób, w jaki są osadzone w dłuższej opowieści o konfliktach i rozwoju tych współpracowników.
Niektóre z zadań na wielu poziomach są opcjonalne: gracz może zdobyć dodatkowe uznanie (w postaci
złotej gwiazdy, prostej nagrody kosmetycznej) za trudność żonglowania wszystkimi zadaniami, ale to
gracz decyduje, w jaki sposób z trudem może naciskać i które cele są dla niej ważne. Nadrzędny temat
„Czy naprawdę potrafisz uszczęśliwić wszystkich i czy warto?” staje się również głównym pytaniem dla
zmagań głównego bohatera opowieści (Denise, kierownik biura) pod koniec gry. Oczywiście nie
wszystkie postacie w grach są autorami fabuły i rozwoju postaci, ale niekoniecznie musimy korzystać z
tych tradycyjnych elementów historii, aby gracze dbali o postacie, których poczynaniami kierują. W
grach wojennych, takich jak Ryzyko, szachy czy Axis & Allies, gracze podejmują decyzje reprezentujące
ruchy wojskowe, często poświęcając figury lub wysyłając abstrakcyjnych żołnierzy na śmierć. Bardzo
niewielu graczy przywiązuje się emocjonalnie do tych stylizowanych armii lub odczuwa wyrzuty
sumienia lub smutek z powodu wyimaginowanej śmierci poza „Ach, to był głupi ruch!” To jest część
punktu gry: nie ma prawdziwej straty ani śmierci w przypadku porażki. Kiedy jednak doświadczamy
dobrze opowiedzianej historii, cieszymy się, że dajemy się wciągnąć w życie i emocje zaangażowanych
w nią postaci, nawet jeśli są one wyimaginowane. Możemy czuć dumę z ich zmagań, smutek z powodu
ich utraty lub śmierci. A co z postaciami w mniej autorskich, bardziej pojawiających się historiach, które
nie są częścią z góry ustalonej fabuły? Grunts i peons to niektóre z podstawowych jednostek w grach z
serii Warcraft, którym gracz dowodzi, by budować i walczyć. Umierają często, ale są powszechne i
wymienne, więc te zgony mają niewielką wagę emocjonalną. Inne postacie w grach takich jak Warcraft
III mają imiona i osobowość oraz wypowiadają linie dialogowe, ale kiedy te „bohaterowie” umrą,
można je przywrócić do życia wydatkiem środków i kontynuować wypowiadanie przypisanych im
kwestii do końca historia. W innych grach pojawiająca się rola postaci, które mogą walczyć lub umrzeć,
staje się nieco bardziej złożona. W X-Com: Enemy Unknown (2012) żołnierze rozpoczynają od losowych
imion, grup etnicznych i płci. Jeśli zginą podczas jednej z bitew w grze z obcymi najeźdźcami na Ziemię,
przepadną na zawsze, ale można je zastąpić zatrudnieniem nowego żołnierza. Jednak w
przeciwieństwie do zwykłych pomruków, żołnierze X-Com z czasem stają się coraz bardziej
zindywidualizowani. W miarę zdobywania doświadczenia bojowego specjalizują się w określonych
rolach i otrzymują przydomki oparte na ich działaniach. Wkrótce drużyna gracza ma unikalne postacie,
które mogą mieć imiona, takie jak Alex „Boom Boom” Cheng, który używa ciężkiej broni, czy Michelle
„Banzai” Rodriguez, która jest znana z tego, że biegnie prosto do swoich wrogów. Żołnierze ci nie są
tymi samymi postaciami, którymi dowodzą inni gracze w tej samej grze i nie muszą mówić linijkami
dialogowymi, aby poczuć się osobowościami. Ich postać wyłania się z połączenia czysto kontekstowych

(i losowych) elementów, takich jak nazwa, wygląd i wydarzenia, które mają miejsce dzięki mechanice
gry: pamiętaj, że kura Banzai podbiegła prosto do obcego Berserkera, a Boom Boom zakończył to z
granat, który prawie ją zabił? Ponieważ ci żołnierze to osoby, których nie można po prostu przywrócić
do życia, gracze opisywali, że czują się przerażeni, gdy są w niebezpieczeństwie, smutni, gdy umierają,
a nawet odmawiają zaakceptowania śmierci ulubionej postaci i przeładowania gry, aby tego uniknąć.
Żołnierze X-Com i ich osobowości, znacznie więcej niż zwykłe chrząknięcia, stają się częścią historii,
które gracze opowiadają o tym, co się wydarzyło, gdy grali: wyłaniająca się historia gry. Doświadczenia
i uczucia żołnierzy w X-Com, niecierpliwych klientów w Diner Dash i Simów w The Sims nie muszą być
przekazywane w autorskim scenariuszu. Gracze będą twórczo reagować, aby wypełnić luki, wyobrazić
sobie, że Michelle „Banzai” Rodriguez ma porywczą osobowość, a nawet historię, która wyjaśnia jej
lekkomyślność. Gracze będą rzutować własne doświadczenia związane z relacjami i sytuacjami
życiowymi na wydarzenia, które wynikają z systemu The Sims; chociaż każdy Sim jest w pewnym sensie
stosem liczb biegnących w kodzie gry, związanych z układem pikseli i wielokątów na ekranie, ludzka
jakość tego, jak to wszystko się łączy, wystarczy, aby ludzkie umysły połączyły kropki. Tak jak możemy
zobaczyć uśmiechniętą twarz z układu kropek i linii (:-)) lub emocjonalną scenę z zestawienia obrazów
Kuleshova , możemy dostrzec historię z kimś, z kim możemy się odnieść w sytuacjach, które wynikają
z gier.
Otwarte historie
Kiedy omawiamy interpretację historii i aktywację wyobraźni w celu postrzegania historii w układzie
systemu, mówimy o szczególnym rodzaju wyłaniającej się historii. Powstaje z połączenia elementów
autorstwa (uśmiechnięta twarz postaci lub pseudonim przypisany żołnierzom, którzy szarżują) z
percepcją i działaniami gracza. Magia tego rodzaju wyłaniającej się historii polega na tym, że jest ona
wynikiem rozmowy między tym, co zapewniliśmy jako twórcy gier, a indywidualnym doświadczeniem
podczas gry. Jeśli pójdziemy jeszcze dalej w dół naszego spektrum fabularnego gry w kierunku
pojawienia się, znajdziemy otwarte historie, inny rodzaj narracji w grach z mniejszą liczbą
kontrolowanych i autorskich elementów, w których gracze tworzą własne historie. Wyłaniająca się
historia gry jest dokładnie tym, o czym mówi większość tej książki: jest to historia konkretnej rozmowy,
która ma miejsce, gdy określony gracz odkrywa, jak używać czasowników, kiedy używać ich z różnymi
obiektami w kontekście sceny i jak wpływać na opór gry w kierunku celów i nagród, niezależnie od
tego, czy są one ustalane przez grę, czy też z własnych motywacji. Wyłaniająca się historia to opowieść
o tym, co się stało, gdy ten gracz wskoczył do gry i zaczął robić różne rzeczy. Niektóre pojawiające się
historie są nudne i krótkie, a nawet przezabawne: zacząłem grać, pobiegłem w prawo i próbowałem
przeskoczyć przez jamę, ale wpadłem i umarłem, więc przestałem grać. (Na szczęście większość graczy
nie rzuca się tak łatwo). Inne historie mogą pojawić się podczas gry, ale za każdym razem są prawie
takie same, niezależnie od tego, kto gra i ile razy gra. Te historie wyłaniają się ze stosunkowo
przewidywalnych systemów. Jeśli chcesz opowiedzieć konkretną, autorską historię za pomocą gry - lub
przekazać wybraną wiadomość, która może być ważna - przewidywalny system może ci dobrze służyć,
nawet jeśli przekaz, jaki niesie, jest niejednoznaczny i otwarty na interpretację. Jeśli z drugiej strony
chcesz, aby pojawiająca się historia była bardziej unikalna dla gracza, warto rozważyć sposoby na
stworzenie jeszcze większej otwartości i nieprzewidywalności. Historie, które są szeroko otwarte na
zaangażowanie lub wyobraźnię gracza, są z natury trudne do kontrolowania jako twórcy. Stworzenie
systemu, który może je stworzyć, oznacza porzucenie tradycyjnej idei autorstwa, twórczego celu
tworzenia i dostarczania wiadomości. Zamiast tego, jako twórca gry, stajesz się moderatorem nowych
rozmów - takich, których nigdy się nie spodziewałeś. Z natury powstające historie są otwarte i
nieprzewidywalne. Wychodzą poza granice tego, co stworzyłeś, do przestrzeni wokół gry, w której
gracze sami stają się twórcami. Nie musi to oznaczać, że pojawiające się historie są lepsze, bardziej
poruszające, sensowne historie niż historie autorskie; w rzeczywistości często nie są one czymś, co

ktokolwiek nazwałby „dobrą historią”, jeśli mierzy się miarą tradycyjnego opowiadania historii. Ale po
co mierzyć w ten sposób? Pojawiające się historie to zupełnie inny rodzaj rzeczy: nieruchome historie,
wciąż będące częścią naszej ludzkiej tradycji zdobywania doświadczeń i opowiadania o tym opowieści,
ale tak wielu i różnorodnych, jak jest ludzi, którzy się bawią.
Udostępnianie autorstwa
Istnieje wiele sposobów na stworzenie otwartej przestrzeni, w którą mogą rozwinąć się historie z gry.
Najprostszy jest zawsze dostępny, nawet dla historii opowiadanych w innych mediach. Jeśli
opowiadasz dobrą historię, rozwija się ona w trakcie opowiadania, jest powtarzana i zmieniana przez
tych, którzy ją opowiadają. Skupiając swoją kreatywność i wysiłki na tworzeniu bogatego,
interesującego świata z zapadającymi w pamięć postaciami i wydarzeniami, tworzysz coś, co może
zainspirować innych do jego rozszerzenia. Dotyczy to światów pisanych .Pracuje; książki o Harrym
Potterze zainspirowały tysiące dzieł fanowskich. Wiele narzędzi umożliwiających rozszerzenie
fikcyjnego wszechświata lub dalsze opowiadanie historii jego postaci jest już dostępnych dla
publiczności. Pisarze i artyści wielbiciele robią to za pomocą słów i obrazów. Jako twórca gier masz
dodatkową opcję: możesz otworzyć swój kod i narzędzia, aby Twoi gracze mogli stać się „fanami”
projektantów i programistów gier. Możesz nawet stworzyć lub udoskonalić narzędzia, które pozwolą
graczom to zrobić, chociaż projektowanie i budowanie narzędzi, które ułatwiają to graczom, często
może być równie pracochłonne, jak tworzenie gry. Wiele gier z otwartym światem, w tym te, które już
omawialiśmy, takie jak Skyrim i Fallout: New Vegas, zawiera narzędzia, które pomagają graczom
rozszerzyć te światy o mody, które obejmują nowe postacie, scenariusze i zadania, różne rodzaje broni,
a nawet zmiany systemy gry. Oddając ewolucję światów gier w ręce graczy, którzy stają się modderami,
te gry nadal żyją i można w nie grać znacznie dłużej, niż gdyby były ograniczone tylko do oryginalnej,
autorskiej zawartości. Od początków gier cyfrowych twórcy czasami dołączali edytory poziomów, które
pozwalają graczom stać się projektantami. Lode Runner (1983) to przykład omówiony w rozdziale 6.
Już jako dziecko mogłem nauczyć się korzystać z systemu edycji poziomów, czerpiąc inspirację nie tylko
z prób i błędów, ale także z przykładów i technik zastosowanych na poziomach, które zostały
wbudowane w grę przez jej twórców. Lode Runner ma prostą historię, niewiele więcej niż założenie.
Gry, które obejmują światy pełne historii i postaci, a następnie zapraszają graczy do rozszerzania tych
światów, dają graczom iskry, na których mogą budować wyobraźnię. Gry mają bogatą tradycję
tworzenia i rozszerzania światów, sięgającą wstecz niecyfrowe gry RPG, takie jak Dungeons & Dragons.
Zakupione materiały do gry, do których gra się kostką, długopisem i papierem, zapewniają zestaw reguł
do gry, a także kilka pomysłów dotyczących historii i scenerii, scen i przedmiotów. Jeden z graczy w
tradycyjnej niedcyfrowej grze RPG przypomina bardziej projektanta gry: mistrza lochów lub mistrza
gry, który często zachowuje się jak modder. Rozszerza materiały gry o własne pomysły, być może
zmieniając rządzi po drodze i może wymyślać własne światy, tworząc historię, która jest wspólnym
dziełem stworzonym przez nią i innych graczy poprzez zabawę. W ostatnich latach coraz więcej gier
cyfrowych próbuje przyciągnąć potencjalnych graczy poprzez możliwość rozszerzenia ich o historie i
treści stworzone przez graczy dla innych graczy. Shadowrun Returns (2013) to cyfrowa gra fabularna
oparta na grze RPG na papierze. W tej tradycji została wydana z pojedynczym, stosunkowo krótkim
fragmentem autorskiej treści, scenariuszem z zadaniami i obiektami, w które można grać jak w każdą
inną grę, ale które są również przykładem do rozebrania, studiowania i wykorzystania jako materiałów
dla nowych scenariuszy. Poza treścią autorską obietnica Shadowrun Returns jest w dużej mierze oparta
na tym, co twórcy gry mam nadzieję, że gracze zrobią to z systemem gry i narzędziami, które
dostarczyli, aby go rozszerzyć.

Złożoność systemu
Nawet powieści i książki dla dzieci mogą tworzyć wyimaginowane światy, które pobudzają wyobraźnię
i zachęcają do rozszerzenia, ale po raz kolejny możemy spojrzeć na podstawową strukturę gier, aby
znaleźć coś bardziej wyjątkowego: nieprzewidywalną naturę złożonych systemów. Jeśli chcemy, aby
wielu różnych graczy doświadczyło własnych, niepowtarzalnych historii, nieoceniony jest złożony
system wielu części, które oddziałują na siebie nawzajem. Złożony system często ma wiele
czasowników i wiele obiektów, na których mogą działać, tak że każda możliwa kombinacja nie może
być z wyprzedzeniem łatwo znana ani wykreślona. Tworzy to przestrzeń możliwości, które można
eksplorować, w której gracze mogą poczuć dreszczyk emocji, odkrywając coś nowego. Sama ilość
czasowników, obiektów i kombinacji nie jest jednak kluczem do złożoności. Ważna jest relacja między
nimi - fakt, że różne elementy systemu wpływają na siebie. Chociaż pełne omówienie złożoności i
projektowania złożonych systemów wykracza poza zakres tego rozdziału, oto prosty przykład. Wyobraź
sobie, że gra walki fantasy daje swoim graczom czasownik taki jak „uderzenie” i przedmioty, które
obejmują Uberknighta kontrolowanego przez gracza oraz rodzaj wroga zwany Bandersnatch. Obiekty
te mają atrybut zwany Zdrowie, który jest zmniejszany przez „trafienie” i który, jeśli zostanie
zredukowany do zera, eliminuje obiekt z gry. (Ten system, który wywodzi się z gier takich jak Dungeons
& Dragons, powinien brzmieć dość znajomo, jeśli grałeś w gry z systemami walki). Każdy Bandersnatch
będzie próbował „trafić” Uberknighta aż do śmierci - potrzeba około czterech „trafień” ”- ale sam może
zostać zabity w dwóch„ trafieniach ”. To prosty system walki, zawierający tylko jeden czasownik i kilka
obiektów, ale zawiera już wiele zasad i relacji! Teraz wyobraź sobie, że Uberknight ma inny czasownik,
„deathwail”, który może zabić Bandersnatch jednym uderzeniem. Deathwail ma jednak pewne
ograniczenia. Można go użyć tylko wtedy, gdy Uberknight jest bliski śmierci i pozostało mniej niż 30%
jej zdrowia. Nagle istnieje kilka sposobów gry - różne strategie, które gracze mogą stosować, a robiąc
to, tworzą nieco inne pojawiające się historie z ich czasu gry. Gracz może „uderzyć” napotkane przez
nią Bandersnatche, dopóki nie zginą, albo może poczekać, aż Bandersnatch zredukuje jej zdrowie
dostatecznie do „deathwail” - jest to potężniejszy i szybszy sposób na wyeliminowanie wrogów, ale
bardziej ryzykowny. dobrze. Różnice między tymi czasownikami wynikają z ich interakcji z innymi
regułami gry (takimi jak ta, która mówi, że zostaniesz wyeliminowany, jeśli twoje zdrowie spadnie do
zera), a także z obiektami w grze i ich właściwościami. (Bandersnatches wymagają dwóch „trafień”, aby
zabić, ale Uberknights zajmuje pięć). Oczywiście dokładne szczegóły tego, jak rozegra się pojawiająca

się historia i jakie strategie są interesujące do realizacji, zależą od jeszcze większej liczby reguł, z których
niektóre możesz już się zastanawiasz, czy lubisz grać w tego rodzaju gry. Na przykład, kto „uderza”
pierwszy? Czy to jest przypadkowe? Czy są czasowniki, które mają na to wpływ? Co powiesz na
odzyskanie utraconego zdrowia: czy wraca z czasem, czy też powraca i jest jeszcze więcej
czasowników? Nawet w prostym systemie łatwo jest zobaczyć, jak dodanie „deathwail” tworzy bardziej
złożony system niż ten, który zawierał tylko „hit”, i możemy sobie wyobrazić, jak dodanie większej
liczby reguł jeszcze bardziej otworzyłoby przestrzeń możliwości. Wspomnieliśmy już o kilku
przykładach bardzo otwartych gier w rozdziale 6: gry takie jak The Sims czy Animal Crossing (2001),
które pozwalają graczom wybierać własne cele, do których dążą w ramach systemu wielu czasowników
i wyborów, oraz gry takie jak Minecraft lub Dwarf Fortress (2006), w którym gracze mogą odkrywać
złożone systemy, a nawet wymyślać własne cele. Warto zauważyć, że złożoność to nie to samo, co
zwykła nieprzewidywalność, która jest wynikiem przypadkowości, jak w przypadku rzutu kostką.
Ruletka to wysoce nieprzewidywalna gra losowa; gdy piłka podskakuje, na kołowrotku są dziesiątki
kieszeni, w których może wylądować. Jako system nie jest to wcale skomplikowane: wybierasz kieszeń
lub kategorię kieszeni (np. Czerwoną, czarną lub poniżej 15), a jeśli kulka tam wyląduje, wygrywasz.
Obstawianie i szanse sprawiają, że ruletka jest minimalnie interesująca, ale system jest prosty: nie ma
zbyt wielu elementów słownictwa, które mogą współdziałać, aby stworzyć coś nowego.
Złożoność gry wieloosobowej
Jest jeszcze jeden element, który pomaga grze stać się wysoce nieprzewidywalną i dobrze nadaje się
do pojawiania się historii, które można opowiedzieć i powtórzyć: inni gracze. Gry wieloosobowe były
raczej regułą niż wyjątkiem przez większość historii. Gry mają tradycję interakcji społecznych, zarówno
w trakcie zabawy, jak i wokół niej. Jeśli chcesz, aby zaistniały wyjątkowe, złożone okoliczności, trudno
jest stworzyć coś bardziej konsekwentnie nieprzewidywalnego niż to, co dzieje się, gdy łączysz ze sobą
dwie lub więcej osób.
Złożoność systemu gry nadal ma duże znaczenie. Gra w kółko i krzyżyk może być odtwarzana przez
dwie istoty ludzkie, ale ma prosty i łatwy do opanowania system, który staje się bardzo przewidywalny.
Tworzy niewiele, jeśli w ogóle, nowatorskich historii dla każdego, kto grał w więcej niż kilka gier. Kiedy
jednak gracze wkraczają w złożony system z wieloma możliwościami i potencjalnymi strategiami, mogą
zaskoczyć siebie nawzajem i (miejmy nadzieję) nawet twórców gry. Obecność innych ludzi w
przestrzeni zabawy może być inspiracją dla naszej kreatywności i pomysłowości. Kiedy jesteśmy
zmotywowani do pokonania ludzkiego przeciwnika w grze konkurencyjnej, zdajemy sobie sprawę, że
nasza własna nieprzewidywalność może być atutem. Szczególnie w grach typu head-to-head, gdzie
nasz sposób gry może negatywnie lub pozytywnie wpłynąć na naszą rywalizację, element zaskoczenia
może być kluczowy. W rezultacie eksperymentujemy, wymyślając nowe rzeczy do wypróbowania i
rzucenia w przeciwnika. Jednocześnie staramy się wyobrazić sobie, co myśli nasz przeciwnik, co
rozumie o grze i jak będzie się zachowywał. (Ta próba odczytania myśli przeciwnika jest czasami
opisywana japońskim słowem yomi.) Ponadto wielu graczy jednocześnie angażuje się w te mentalne
manewry; próbujesz odgadnąć, co planują inni gracze, wiedząc, że oni wiedzą, że znasz możliwości,
które mogą planować. Frank Lantz, wybitny projektant i teoretyk gier, nazywa tę plątaninę złożoności
osłem przestrzenią i tworzy najpiękniejsze ludzkie aspekty nieprzewidywalności w grach - cechy,
których tak naprawdę nie da się odtworzyć za pomocą kodu komputerowego.
Granie w gry wieloosobowe, czy to kooperacyjne, czy rywalizacyjne, jest również z natury aktem
społecznym. Nigdy nie wykonujemy tylko ruchów w systemie gier, które dzielimy z innym człowiekiem;
mówimy też coś do drugiego gracza, nawet bez słów. Wprawni gracze złożonej gry mogą bezsłownie
wyrazić wiele rzeczy, używając czasowników gry: ostrożność, litość, agresja podczas szybkiego ataku, a
nawet pomysły takie jak „Po prostu się z tobą bawię” lub „Skończmy z tym . ” Konwersacyjny charakter

gier staje się jeszcze wyraźniejszy, gdy w rozmowie bierze udział więcej niż jeden aktywny uczestnik,
korzystając ze struktury i narzędzi, które zapewnił twórca gry, moderator konwersacji. Historie
wyłaniające się ze świetnej sesji gry mogą być niezwykle potężne: historie o nieoczekiwanej zmianie,
sprytnym posunięciu, którego nie spodziewał się przeciwnik. W tych opowieściach gracze są
bohaterami, a uczucia, jakie widzimy na ich twarzach w uniesieniu zwycięstwa lub agonii porażki, są
prawdziwymi uczuciami innych ludzi. Być może dlatego są wielokrotnie powtarzane i dlaczego autorska
historia gry takiej jak Tekken (1994), w której występuje wiele niezwykłych i zapadających w pamięć
postaci zmagających się z własnymi fikcyjnymi konfliktami w globalnych mistrzostwach walki, jest
często przyćmiona dla Tekkena. społeczność graczy poprzez pojawiające się historie, które są tworzone
przez jednego gracza, który walczy z innym i pokonuje innego.
Przegląd
■ Gry i historie były istotnymi elementami ludzkiej kultury i ekspresji na przestrzeni dziejów. Gdy w
ostatnich dziesięcioleciach twórcy gier zaczęli badać sposoby łączenia tych dwóch elementów,
odkryliśmy, że gry mogą pomóc nam opowiadać historie w wyjątkowy sposób, chociaż ich skrzyżowanie
może być trudne do opanowania.
■ Gry mogą zawierać autorskie historie, podobnie jak inne bardziej tradycyjne sposoby opowiadania
historii za pomocą słów i obrazów. Jeśli chcesz opowiedzieć autorską historię, możesz się wiele nauczyć
z technik stosowanych przez gawędziarzy, którzy wyrażali się za pomocą takich form, jak powieści,
komiksy i filmy.
■ Gry mogą również tworzyć nowe historie. Są to historie dotyczące grania w grę, często unikalną dla
określonego gracza lub określonego czasu, w którym gra była odtwarzana. Są to historie, które dzieją
się, gdy gracze kształtują opór systemu gry, podejmują decyzje i rozumieją system, ucząc się używania
jego czasowników i angażując się w inne elementy słownictwa gry.
■ Żaden typ opowieści nie jest koniecznie lepszy i oba mogą prowadzić do interesujących rozmów, w
które zaangażowany jest twórca gry i jej gracz. Skłanianie się ku autorstwu, pojawieniu się lub
połączeniu tych dwóch, zależy od tego, co masz nadzieję osiągnąć dzięki grze jako jej twórcy: czy masz
własną historię do opowiedzenia, której gracze mogą słuchać? Czy chcesz otworzyć przestrzeń dla
graczy, aby mogli doświadczać i opowiadać własne historie?
■ Istnieje wiele sposobów, aby wpleść własną historię w grę: możesz opowiedzieć historię równolegle
z grą, w nieinteraktywnych przerywnikach filmowych, które mogą przybrać formę animacji, postaci
rozmawiających z dialogami, a nawet obrazów bez słów. Aby stworzyć historię, która będzie bardziej
zintegrowana z grą, można ją ułożyć w taki sposób, aby
gracz czuje się zmuszony pchnąć historię do przodu i pracować, aby w nagrodę dotrzeć do następnej
części historii. Ma to jednak swoje pułapki: pokusa nagrody może stać się bardziej fascynująca niż
podróż do celu w grze, zwłaszcza jeśli gra wymaga dużo grindowania na pamięć!
■ Eksploracyjne elementy historii mogą być rozmieszczone w całej grze w sposób, który pozwala
graczom zdecydować, czy ich szukać, doświadczyć ich i dowiedzieć się więcej o scenerii gry, jej historii
lub postaciach. Ponieważ eksploracyjne elementy opowieści są opcjonalne, są one zwykle używane do
dodawania smaku światu gry, a nie do rozwijania fabuły.
■ Rozgałęzianie historii w książkach do gier i grach fabularnych daje graczom wybór, który prowadzi
ich do jednej z wielu dostępnych ścieżek w historii, być może prowadząc do wielu różnych wyników.
Chociaż trudno jest sprawić, by każda gałąź wydawała się fascynująca, a tworzenie bardzo rozbieżnych
gałęzi może wymagać dużo pracy, ten rodzaj narracji może dać graczom sposób na znalezienie i

wybranie historii, która najbardziej im odpowiada lub zbadanie wszystkich możliwych gałęzie. Chociaż
rozgałęziająca się historia jest nadal historią autorską, angażuje gracza w głębszy sposób, pytając ją,
którą wersję lubi najbardziej.
■ Gry mogą opowiadać historie w wyjątkowy sposób poprzez swoją mechanikę. Kiedy gracz stawia
opór grze, zaczyna rozumieć, jak działa system i gdzie może używać czasowników, aby na niego
wpływać. Kształtując system gry, jej twórca może wyrazić coś o tym, jak działa świat - nawet o tym, jak
się czuje w określonej sytuacji.
■ Interpretacja jest istotną częścią sposobu, w jaki historie są przekazywane i jak z opowieści
wytwarzane jest znaczenie - nie tylko przez autora opowieści, ale także przez sposób, w jaki czytelnik,
widz lub gracz rozumie historię. Niejednoznaczność w opowiadaniu historii pozostawia pewne aspekty
historii otwarte, tak więc potencjalne znaczenia opowieści, a nawet charakter tego, co się wydarzyło,
są częściowo pozostawione wyobraźni widza.
■ Emocjonalne haczyki w opowiadaniu historii, nawet wyrażane w prosty sposób, jak imiona i mimika
postaci, dają graczom szansę na zaangażowanie własnej empatii i połączenie punktów w historię, która
ma dla nich znaczenie.
■ Refleksyjne wybory pokazują, że decyzje podejmowane w grze nie muszą zmieniać stanu lub wyniku
gry, aby wpłynąć na doświadczenie i nadać mu znaczenie. Refleksja może postawić graczowi bardzo
ważne pytania. Jaką osobą jesteś w tej historii? Jak zareagujesz w tej sytuacji? Co jest ważne i jakie są
Twoje cele? Nawet jeśli odpowiedzi nie zmieniają wyniku, proces zadawania pytań i odpowiedzi
zmienia stosunek gracza do tego, co dzieje się w historii.
■ Istnieje wiele sposobów na otwarcie gry, tak aby mogła ona tworzyć różnorodne pojawiające się
historie, oprócz lub zamiast własnej historii. Najwyraźniej gry i narzędzia towarzyszące grom mogą
pomóc graczom stać się samodzielnymi twórcami, rozszerzając istniejący, stworzony przez siebie świat
fabularny lub wymyślając własny.
■ Gry mogą również tworzyć wiele różnych wyłaniających się historii poprzez działanie złożonych
systemów. Kiedy czasowniki i inne elementy słownictwa w grach mogą się przecinać na wiele różnych
sposobów, przestrzeń możliwych doświadczeń w grze i liczba historii, które wyłaniają się z tych
doświadczeń, rośnie.
■ Niektóre z najbogatszych złożoności i niepewności, jakie są dostępne dla nas w grach, mogą wynikać
z interakcji ludzkich graczy. Kiedy wiele umysłów angażuje się i prowadzi rozmowę za pośrednictwem
systemu gry, niezależnie od tego, czy jest to konflikt, czy współpraca, doświadczenie staje się społeczne
i może stworzyć wiele fascynujących, pojawiających się historii, które warto opowiedzieć.

