ساخت پروژه Head Football
در انجین Godot
گردآوری شده توسط جامعه گیکهای کامپیوتر

یهای موبایلی باشید حتما نام بازی معروف و مطرح Head
اگر اهل با ز 
تبدیل به سبکی از بازی  Head Footballرا شنیدهاید .در واقع Football
یهای موبایلی پیدا
شده و عناوین مختلف و متفاوتی را میتوان در بازار باز 
لهاست در حال تولید هستند و شرکتهای زیادی
ی ها س ا 
کرد .این شکل از باز 
دست به ساخت بازی با گیم پلی مشابه زدهاند.
محبوبیت این سبک بازی و همچنین عدم وجود پیچیدگی و فیزیک ساده به کار
رفته در این بازی باعث شده بسیاری از تازه واردان به حوزه بازیسازی قصد
ساخت چنین بازیای را داشته باشند .جدای از گیم پلی سرگرم کننده و لذت
یتواند تمرینی مناسب
بخش و جذاب این بازی ،ساخت و طراحی این بازی م 
ی س از ی باش د .
همندان به باز 
برای عالق 
آم وز ش گودوت
به همین دلیل و به مناسبت برگزاری مسابقه بازیسازی جامعه کاربران
گودوت ( )Godotایران تصمیم به ساخت این پروژه و ضبط مراحل ساخت و
همندان به بازیسازی
انتشار آن در قالب یک ویدیوی آموزشی برای عالق 
گرفتم .در این ویدیو که حدود یک ساعت زمان دارد یک پروژه را از صفر آغاز
کرده و بازی سادهای با گیم پلی مشابه بازی  Head Footballخواهیم
ساخت.
های از بازیسازی و انجین
گرچه این ویدیو مناسب افرادی که هیچ پیش زمین 
یتواند دید خوبی به کاربران تازه کار
گودوت ( )Godotندارند نیست اما م 
گودوت ( )Godotبدهد و تمرین مناسبی برای شما باشد.
در این ویدیو مباحث جالب و کلیدیای مانند انواع فیزیک ،گرفتن کلیدهای
های و کاربردی ای مورد بحث
کیب رد به ع نو ان و رو دی ا ز کا ربر و مب احث پای 
ی س ا ز ی و ی ا د گی ر ی ا ن ج ی ن
همند به باز 
یگیرند .پیشنهاد میکنم اگر عالق 
قرا ر م 
گودوت ( )Godotهستید این ویدیو را از دست ندهید و در ساخت این پروژه
با من همرا ه با شی د .
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