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ﺑﺎزی ﺗﺒﺎﻧﯽ COLLUSION
ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﻓﮑﺮی ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ زﯾﻨﮕﻮ ،ﺑﺎزی ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﺗﺒﺎﻧﯽ ) (COLLUSIONاﺳﺖ.
ﺑﺎزی ﺗﺒﺎﻧﯽ در دﺳﺘﻪی ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .داﺳﺘﺎن ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ ﺑﺎزی ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺣﻮل ﯾﮏ ﺳﺮﻗﺖ
ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ؛ ﺳﺮﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﻬﮑﺎران دﻧﯿﺎ در آن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﯿﺎت دور ﻫﻢ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻮلﻫﺎ و ﻃﻼﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻓﮑﺮ ﮐﺸﺘﻦ دﯾﮕﺮی را

در ﺳﺮ دارد ﺗﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻃﻼﻫﺎ ﻧﺼﯿﺐاش ﺷﻮد.
ﺑﺎزی ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﺎﻻی  ۱۳ﺳﺎل ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و  ۴ﺗﺎ  ۸ﺑﺎزﯾﮑﻦ دارد .اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ
 ۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ.

اﯾﺪهی اوﻟﯿﻪی ﺑﺎزی ﺗﺒﺎﻧﯽ
ﮔﻔﺘﻨﯽﺳﺖ ﺑﺎزی ﺗﺒﺎﻧﯽ  COLLUSIONاز ﺑﺎزی ﻓﮑﺮی  Dead lastاﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ

اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ﺑﺎزی  Dead lastﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﺑﯽﻧﺎماﻧﺪ و ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
آﺑﯽ ،ﻧﺎرﻧﺠﯽ و …
ﺷﺮﮐﺖ زﯾﻨﮕﻮ در ﻧﺴﺨﻪی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻧﮓﻫﺎ ،از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و
ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎی ﻣﻌﺮوف و ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺜﻞ ﺟﻮﮐﺮ ،ﺗﺎﻣﯽ ﺷﻠﺒﯽ ،واﻟﺘﺘﺮ واﯾﺖ و … ﭘﺎیﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﺷﺪ؛ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﻫﯿﺠﺎن
اﯾﻦ ﺑﺎزی را دو ﭼﻨﺪان ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎزی ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزی  Dead lastﺗﻔﺎوتﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد .در ﺑﺎزی  Dead lastدوازده ﺷﺨﺼﯿﺖ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎزی ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻫﺸﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ دارد .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﮐﻢﺷﺪن
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﯾﮑﻦﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺎزی ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ

ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻢﺷﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎزی ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﯾﮑﻦﻫﺎ از دوازده ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎزی ﺗﺒﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزی
اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ  Dead lastﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ زناﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎزی ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ زن ﻧﺪارد.

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی ﺑﺎزی ﮐﺎرﺗﯽ ﺗﺒﺎﻧﯽ COLLUSION
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی ﺑﺎزی ﺗﺒﺎﻧﯽ  COLLUSIONﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزیﻫﺎی ﺟﺬاب و درﺧﺸﺎن آن
ﻧﺎم ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎزی ﺑﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻌﺒﻪ و ﮐﺎرتﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .روی ﮐﺎرتﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖِ ،
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد؛ و دﯾﺎﻟﻮگ ﻣﻌﺮوﻓﯽ از ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ و ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺎزی را ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﻌﺮوف اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺟﺬاب اﺳﺖ و ﻟﺬت ﺑﺎزی را
ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﻌﺮوف اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و رﻧﮓ ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ در
ﭘﯿﺶﺑﺮد ﺑﺎزی ﻣﺴﺌﻠﻪﺳﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ُ
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرتﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺲ
ﭘﯿﺶﺑﺮد ﺑﺎزی دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ
آنﻫﺎﺳﺖ .در ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در
ُ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺑﺎزی ﺗﺒﺎﻧﯽ  COLLUSIONﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزیﻫﺎی ﺟﺬاب و
دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارﻧﺪ و ﮐﺎرتﻫﺎ را ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﯿﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﺎرﯾﮏﺗﺮ
روی ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرتﻫﺎ ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ.
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﻌﺒﻪی ﺑﺎزی ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻫﺎردﺑﺎﮐﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺟﻌﺒﻪی ﯾﮏ ﺑﺎزی
ﮐﺎرﺗﯽﺳﺖ.

روش ﺑﺎزی ﺗﺒﺎﻧﯽ
در ﺑﺎزی ﺗﺒﺎﻧﯽ  COLLUSIONﻫﺮ ﮐﺪام از ﺑﺎزﯾﮑﻦﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﯾﮑﯽ از ﺗﺒﻬﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻌﺮوف را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﺣﺎﻻ وﻗﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭘﻮلﻫﺎ و ﻃﻼﻫﺎ رﺳﯿﺪه .از آنﺟﺎ
ﮐﻪ ﺷﻤﺶﻫﺎی ﻃﻼ وﺳﻮﺳﻪﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ ،ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﺒﻬﮑﺎران در ﻓﮑﺮ ﺳﺮﺑﻪﻧﯿﺴﺖﮐﺮدن رﻗﯿﺐﻫﺎﯾﺶ
دور ﺑﺎزی
اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد ،ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﭘﻮلﻫﺎ ﻧﺼﯿﺐﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﺮ
ِ

ﮔﻔﺖوﮔﻮ و رایﮔﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد رای ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ او را ﺑﮑﺸﻨﺪ و از ﺑﺎزی ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﯾﺎ
ﺑﺎزﯾﮑﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رای را ﺑﯿﺎورﻧﺪ از ﺑﺎزی ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ دو ﻧﻔﺮ از ﺑﺎزﯾﮑﻦﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺳﺮ ﻃﻼﻫﺎ دوﺋﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻔﺎوت ﺑﺎزی ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزی ﻣﺎﻓﯿﺎ
ﺑﺎزی ﺗﺒﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزی ﻣﺎﻓﯿﺎ دارد .در ﺑﺎزی ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺎزی ﻣﺎﻓﯿﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺶ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻫﺪف ﺑﺎزی ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪن ﻧﻘﺶ و
ﺷﺨﺼﯿﺖ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖآوردن ﭘﻮل و ﻃﻼﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزی
ﺗﺒﺎﻧﯽ و ﺑﺎزی ﻣﺎﻓﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦﻫﺎ در ﻫﺮ دو ﺑﺎزی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻠﻮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ .در
ﺑﺎزی ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺎزی ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد و ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺳﺎده ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮﻧﺪه و ﺑﺎزﻧﺪه را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزیﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن »ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎ«
اﺳﺖ؛ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ از ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎ )ﻧﻘﺶ ﻣﺨﻔﯽ ﯾﺎ ﺑﻠﻮف( ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﺎﻓﯿﺎ را
ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﯽ ﻣﺜﻞ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎزی ،ﻣﻌﻄﻞﺷﺪن ﺑﺎزﯾﮑﻦﻫﺎی ﺣﺬفﺷﺪه ﯾﺎ ﺗﮑﺮاریﺷﺪن
ﺑﺎزی.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎزی راﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ ،ﺟﺬاب اﺳﺖ ،ﺳﺮﯾﻊ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و در ﻣﺪت
زﻣﺎن ﮐﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دور ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﻤﺎ را ﺳﺮﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
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