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Games Massive-Multiplayers (MMOs)

๏ MMOs apresentam uma variedade de desafios com base nos conjuntos de 
habilidades do jogador, porém o fato de que os avatares do game são controlados por 
outros seres humanos e não por inteligência artificial, significa que os encontros serão 
muito mais variados e interessantes para os jogadores. As jogadas são normalmente 
realizadas por equipes e naturalmente, dinâmicas. O que torna um grande desafio 
para os desenvolvedores pois é complexa, impõe alguns limites, envolve muitas 
variáveis interagindo ao mesmo tempo.
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Games Massive-Multiplayers (MMOs)

๏ Característica do MMOs, do ponto de vista do jogador ---> a experiência tende ser 
mais rápida.

๏ MMOs tendem ser a mais intensos, momento a momento, em sessões mais curtas 
são essenciais para controlar a fadiga do jogador

๏ Um grande desafio para game designer de um MMO é criar uma experiência de jogo 
que apresente desafios interessantes para os jogadores de diversos níveis de 
habilidade. Uma forma de graduar o jogador é criar um sistema de gradução, 
escalonado por pontuação e classificação.
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Interface com o Usuário - IU

๏ A interface deve agir conforme o esperado -> tecla de ZOOM

๏ A interface deve permanecer coerente -> clique no mouse

๏ A interface não deve pedir ao jogador para se lembrar de algo que aconteceu 
recentemente

๏ A interface deve informar ao jogador a situação do mundo do game

๏ A interface deve oferecer camadas de informação -> detalhamento da realização 
do jogador

๏ A interface deve alertar o jogador sobre alterações vitais

๏ A interface deve evitar que o jogador cometa erros

๏ A interface deve refletir e melhorar o tom do game -> enviar e receber 
informações

๏ A interface não deve dominar a tela do game -> pequena, mas usável.

๏ Os elementos da interface devem fornecer feedback se forem ativados (extrato de 
notificação / inventário)
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Sistemas de Notificação / Inventário

๏ Controla dois aspectos: como o jogador (e o game) gerencia os itens no 
inventário de um jogador e como esses itens funcionam para influenciar o 
gameplay.

๏ A interface deve oferecer informações importantes e ser intuitiva quanto ao uso, 
mas deve ficar fora do cenário do jogo em si.

๏ Atenções necessários para designer de games:

✓ Mostre apenas o necessário

✓ Não exija uma busca (saída de muitas telas)

✓ Forneça informações significativas
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Item e Powerup

๏ O conceito de POWERUP vem do mundo 
dos videogames.

๏ ITEMS DO JOGADOR são objetos 
encontrados no mundo do jogo e que são 
pegos pelo jogador e adicionados a algum 
tipo de sistema de gerenciamento de 
inventário - os ITENS são ativados por 
escolha do jogador e permanecem ativos 
enquanto o jogador estiver no gameplay.

๏ POWERUPS são ativados no momento em 
que são pegos e possuem apenas um efeito 
de curto prazo ou imediato. O JOGADOR 
NÃO PODE GUARDÁ-LO PARA USO 
POSTERIOR E NÃO TEM CONTROLE 
SOBRE O SEU GERENCIAMENTO.
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EVOLUÇÃO DO MARIO

http://www.youtube.com/watch?v=dNNmWWgKGoU&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=dNNmWWgKGoU&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=dNNmWWgKGoU&feature=player_embedded
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Escrevendo um Powerups e Item

POWERUPS

• Descrição do Powerup 

•Localização

• Velocidade e Duração

• Componente dentro do jogo

• Comportamento

• Visão geral do sistema

ITENS

• Descrição do Itens 

•Localização

• Velocidade e Duração

• Componente dentro do jogo

• Comportamento

• Visão geral do sistema


