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Krátky opis projektu - elevator pitch
Squabble je 2D platformová, bojová hra s pohľadom z boku. Hra je
vytvorená pre dvoch až štyroch hráčov, ktorí hrajú každý za jednu postavu
proti sebe na rovnakom zariadení (angl. Local multiplayer game) alebo po
sieti (Nintendo Switch online). Hráči majú za cieľ využívať unikátne objekty
v leveloch a pomocou nich poraziť protihráčov. Postavy za ktoré hráči hrajú
sú súrodenci - deti, ktoré sa bijú v dome a svet vnímajú svojou detskou
fantáziou, čomu zodpovedajú aj objekty, ktoré majú k dispozícii. Objekty sú
veci, ktoré sa tradične nachádzajú v domácnostiach, avšak správajú sa tak,
ako ich vidia deti svojim detským pohľadom na svet. Z knihy sa stane
príšera, ktorá prenasleduje protihráčov alebo z nej vylezú cínoví vojačikovia, malé stavebnicové kocky
sa dajú rozsypať na zem, a protihráč utrpí poškodenie ak na ne stúpi, vankúš, ktorý sa dá hodiť po
protihráčovi a následne exploduje alebo žuvačka ktorá prilepí hráča na miesto a obmedzí mu tým
pohyb. Hráči majú k dispozícii aj tradičné útoky ako úder a kopanec, avšak tie sú v porovnaní s
využívaním objektov málo efektívne a dôraz v hre sa kladie na súboj s využívaním objektov.
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Žáner, platforma a podobné hry
Žáner: lokálny a sieťový multiplayer, 2D platformová, bojová hra
Platforma: Nintendo Switch (Squabble prešiel schvaľovacím procesom v Nintendo a zaobstarali sme
si Nintendo Switch devkit)
Business model - Premium 14.99€
Podobné hry:
- Towerfall1 - Bojová 2D hra, ktorá však na rozdiel od Squabble pracuje len s jednou formou
útoku a to lukom a šípmi. Squabble poskytuje hráčom viacero objektov, pomocou ktorých
vedia na protihráča útočiť. V Towerfall je hráč porazený na jednu ranu, zatiaľ čo v Squabble
majú postavy viac života a hráči musia lepšie taktizovať aby protihráča porazili.
- Duck Game2 - Poskytuje hráčom na výber veľký arzenál zbraní s alternatívnym spôsobom
použitia. Alternatívne použitia zbraní však slúžia výlučne na pohybovú výhodu. Squabble
poskytuje hráčom alternatívne formy útoku, prípadne obrany, rovnakým predmetom.
- Super Smash Bros3 - 3D bojová hra v 2D prostredí, kde majú postavy unikátne vlastnosti. V
Squabble sú si všetky postavy rovné a unikátne sú objekty s ktorými bojujú.

Cieľová skupina
Hráči vo veku 13 - 30 rokov, ktorí obľubujú pixel art a bojové hry,
primárne hráči, ktorí majú aspoň jedného súrodenca a dokážu sa
stotožniť s témou súrodeneckých šarvátok. Hra je cielená na
casual hráčov pretože mechaniky hry a rôzne využitia objektov
sa hráči dokážu naučiť pomerne rýchlo. Cieľovú skupinu sa nám
podarilo overiť na playtestingových podujatiach kde sme mohli
pozorovať že Squabble priťahuje pozornosť najmä ľudí so
vzťahom k rýchlym bojovým hrám a hrám ktoré vyvolávajú
nostalgiu svojim grafickým štýlom.
Pegi rating: 12 - V hre je prítomné násilie medzi súrodencami v kreslenej forme. Hra neobsahuje
nadávky.

Unikátne prvky v hre (unique selling points)
Využívanie objektov - Hra je primárne orientovaná na využívanie objektov s unikátnymi vlastnosťami,
ktoré sa zjavujú v náhodných intervaloch na vopred určených miestach v leveli. Hráči majú výraznú
výhodu v boji (oproti využívaniu klasických útokov ako úder a kopnutie), ak majú k dispozícii niektorý
objekt. Každý objekt má obmedzený počet použití a unikátnu vlastnosť, ktorá pomáha hráčovi získať
výhodu v boji. Túto mechaniku sme mali možnosť otestovať na playtestingových stretnutiach a
potvrdili sme si jej relevantnosť.
Hra sa odohráva v detskom svete - Hra je zasadená do prostredia rodinného domu kde žijú súrodenci,
ktorí ho vnímajú svojím detským pohľadom, čo sa odráža na správaní a výzore jednotlivých objektov a
levelov v ktorých súrodenci (hráči) bojujú.
Viacero alternatívnych spôsobov využitia objektu - Každý objekt v hre disponuje práve dvoma
spôsobmi využitia, pričom vo väčšine prípadov sa jedná o jeden ofenzívny a jeden defenzívny spôsob
využitia predmetu. Hráč sa preto musí vedieť rozhodnúť, ktoré z alternatívnych využití objektu je
preňho v danej chvíli najvhodnejšie.

Matt Makes Games 2013, Towerfall, Matt Makes Games
Landon Podbielski 2014, Duck Game, Adult Swim
3
Nintendo, BANDAI NAMCO Entertainment, Sora Ltd., Bandai Namco Studios, Super Smash Bros Ultimate, 2018,
Nintendo
1
2
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Základný herný cyklus (angl. Core game loop)
Základný herný cyklus sa mierne líši v závislosti od toho ktorý herný mód si hráč zvolí. Samotný súboj
pozostáva hlavne z boja pomocou využívania rôznych objektov a mechaník levelu, a sekundárne z
boja bez objektov (úder, kopnutie). Boj hráčov sa ukončí podľa pravidiel, ktoré definuje zvolený herný
mód. Napríklad pri móde “deathmatch” končí boj hráčov vtedy keď zostane nažive len jeden z hráčov.

Herné módy
Squabble ponúka viacero herných módov. Zatiaľ čo koreňom hry je v každom móde využívanie
objektov, dopracovanie sa k víťazstvu vyžaduje vždy inú formu taktizácie podľa zvoleného herného
módu. Herné módy dodajú hre väčšiu rozmanitosť a rovnako aj možnosť hráčom hrať hru osamote.
Mód pre jedného hráča (angl. single player)
Herný mód slúžiaci na tréning a zvyšovanie zručnosti s objektami. Mód pre jedného hráča má formu
kampane, ktorá sa skladá z rovnakého počtu levelov aké sú k dispozícii pre mód pre viacerých hráčov
(teda 15 levelov). Kampaň pozostáva z postupného prechádzania izieb pričom v každom stave každej
izby bojuje hráč s vlnami nepriateľov, ktorých ovláda umelá inteligencia. Každá ďalšia vlna je
intenzívnejšia s väčším počtom nepriateľov a núti hráča k rýchlejším reakciám. Po porazení všetkých
vĺn nepriateľov hráč odomkne nasledujúci level. V prípade ak je hráč porazený musí absolvovať daný
level odznovu so všetkými vlnami nepriateľov. Kampaň hráč ukončí po prejdení všetkých levelov.
Módy pre viacerých hráčov (angl. multiplayer)
Najdôležitejšou časťou hry je mód pre viacerých hráčov. V tomto móde bojujú hráči samostatne alebo
v tímoch proti sebe s cieľom poraziť protivníkov. Mód pre viacerých hráčov má niekoľko variácií.
Deathmatch
Hráči sa rozdelia do tímov s počtom hráčov od 1 po 3. Samotný súboj pozostáva hlavne z boja
pomocou využívania rôznych objektov a mechaník levelu, a sekundárne z boja bez objektov (úder a
kopnutie). Hráči, ktorým klesne život (angl. hit points) na nulu nie sú schopní s postavou ďalej
pokračovať v súboji a v danom kole končia. Boj hráčov prebieha do momentu, kým nezostanú nažive
iba hráči z jedného tímu. Tím, ktorý ako jediný zostal nažive vyhráva kolo.
Capture the flag
Herný mód pozostáva z rozdelenia hráčov do dvoch tímov, kde každý tím začína hru na svojej
základni. Každý tím má na svojej základni vlajku. Úlohou je preniknúť do nepriateľskej základe a
priniesť do svojej základe vlajku nepriateľského tímu. Po získaní vlajky nepriateľským tímom sa vlajka
vracia naspäť na jej pôvodnú základňu a tímu, ktorému sa podarilo vlajku ukradnúť, sa pripíše bod.
Kolo sa skončí a víťazstvo sa pripíše tomu tímu, ktorý ako prvý dokáže ukradnúť 3 vlajky zo súperovej
základne. Tento mód funguje na princípe opätovného zjavovania (angl. respawnu) hráčov. V prípade,
že hráčovi klesne život na nulu nie je schopný po dobu 20 sekúnd zasiahnuť do hry. Po uplynutí tohto
časového okna sa hráč znova objaví pri svojej základni a môže v hre pokračovať.
King of the hill
Hráči sa rozdelia do dvoch tímov. Cieľom hry je obsadiť “kopec” čo znamená že jeden z tímov musí
mať kontrolu nad malým vopred určeným územím. Kontrola nad územím je zobrazená indikátorom
ktorý sa napĺňa podľa toho koľko hráčov z jedného tímu je na danom území. Kontrolu nad územím
môže naraz získavať len jeden tím a to tak, že hráči tímu sa nachádzajú v danom území. Za každého
hráča v území sa pripočítava jeden bod za sekundu. Ak územie obsadí druhý tím, body sa najskôr
prvému tímu odoberajú a až po tom, čo sú všetky odrátané, sa začnú body pridávať druhému tímu. V
prípade ak sú na území hráči oboch tímov body sa nepridávajú ani neodrátavajú nikomu. Hru vyhráva
ten tím, ktorý ako prvý dosiahne 30 bodov. Hráč, ktorý počas hry príde o všetok život je z hry vyradený
na 10 sekúnd. Po uplynutí tohto časového okna sa hráč znova objaví a môže v hre pokračovať.
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Rozsah hry
V hre je celkovo 5 izieb pričom má každá 3 stavy, čo spolu tvorí 15 unikátny herných levelov. Čas
hrania sa líši v závislosti od vybraného herného módu a taktiež oboznámenosti hráča s hrou, pričom
predpokladáme, že sa časom môže herný čas jedného kola znižovať úmerne s tým ako sa bude hráč v
hre zlepšovať. Hra má repetitívny charakter a hráči budú mať tendenciu hrať rovnaké levely
opakovane, pretože ich cieľom bude porazenie protivníka, ktorý bude fyzicky sedieť vedľa nich.
Mód pre jedného hráča
Predpokladaná priemerná dĺžka porazenia všetkých vĺn nepriateľov v
jednom leveli je 5 minút, čo celkovo predstavuje približne 75 minút čistého
herného času kampane v prípade, ak by hráč nemusel opakovať žiaden z
levelov a prešiel ich na prvýkrát.
Módy pre viacerých hráčov
Čas jednej celej hry záleží od celkového vybraného počtu víťazných kôl na ktoré sa hrá.
Deathmatch
Cieľom je zabiť všetkých nepriateľov a hra je tak vcelku rýchla a svižná. Zvyčajne je trvanie jedného
kola približne 2-3 minúty.
Capture the flag
Keďže je v tomto móde možný opätovné zjavenie postáv, hra trvá dlhšie ako obyčajný deathmatch.
Hráči majú tendenciu taktizovať a nepúšťať sa bezhlavo do bitiek aby tak neoslabili svoj tím. Dĺžka
kola závisí od šikovnosti a zohratosti tímu, približne však trvá 5-6 minút.
King of the hill
Podobne ako pri móde Capture the Flag aj tento mód umožňuje opätovné zjavenie hráčov. Hra sa
sústreďuje do jedného miesta a preto sa očakáva tuhý boj o každú získanú sekundu na kopci. Dĺžka
hry tiež značne závisí od vyrovnanosti tímov, približne však trvá nad 5 minút.
Nie je možné presne odhadnúť čas na prejdenie celého diela, nakoľko je hra orientovaná primárne na
módy pre viacerých hráčov, kde hráči bojujú proti sebe a dĺžka kola je vysoko závislá od
oboznámenosti hráčov s objektami a vyrovnanosti hráčov v hre. Napriek tomu je však náš odhad času
potrebného na prejdenie každého levelu v kombinácii s každým herným módom približne 2 až 3
hodiny. Toto však nevypovedá o celkovom čase, ktorý predpokladáme, že budú hráči ochotní venovať
našej hre. Pretože Squabble má vysoko repetitívny charakter, náš predpoklad je, že hráči budú hrať
viacero levelov opakovane (čo v našom odhade 2 až 3 hodín celkového herného času nie je zahrnuté).

Príbeh
Hra sa odohráva v rodinnom dome na predmestí, kde žijú súrodenci Tim a Viki. Ako takmer všetci
súrodenci, neprejde deň kedy by sa jeden do druhého nepustili kvôli banálnosti a nezačali sa tĺcť
hlava-nehlava až pokiaľ jeden z nich nespustí krik a plač. Žijú v dome v ktorom sa im všetko ako
deťom zdá byť magické a živé, a neraz sa im preto stáva, že sa počas šarvátky nechajú uniesť do
magického sveta ich detskej predstavivosti. Aj keď to tak na prvý pohľad nemusí vyzerať, nie sú to
žiadny anjelikovia. Obaja si nič v bitke nedarujú pričom sa neboja použiť hocičo naokolo len aby si
pomohli a porazili toho druhého. Keďže šarvátku neberú na ľahkú váhu, tam kde sa do seba pustia
nikdy neostane kameň na kameni a vždy to skončí veľkou pohromou.
Príbeh je rozprávaný výlučne cez prostredie a mechaniky hry.
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Postavy v hre
Hlavnými postavami v hre sú súrodenci, chlapec Tim a dievča Viki. Hráč má možnosť vybrať si za
ktorú postavu bude hrať. Každá postava v hre disponuje rovnakými schopnosťami, silou, zdravím
(angl. hit points) a rovnako môže každá postava používať všetky objekty v hre. Aktuálne sú hrateľnými
postavami Tim a Viki.
Tim
Viki, jeho sestra, mu
stále robí zle. On sa
vždy ľahko nahnevá a
oheň je už na streche.
Nie je však žiadne
neviniatko, sám si z nej
veľmi rád uťahuje a
neustále si ju doberá.

Viki
Viki, Timova sestra, na
prvý pohľad pôsobí ako
mierumilovná
sestra,
opak je však pravdou.
Svojho brata Tima stále
provokuje a berie mu
veci. Vždy tvrdí, že
škriepky spôsobuje Tim.

Hra obsahuje aj ďalšie postavy ako Wendy, Hugo alebo Veronica a postupne pribúdajú ďalšie. Keďže
aj tieto postavy sú deťmi, poznajú na vlastnej koži detské šarvátky či už s ich súrodencami alebo
kamarátmi. V hre sa snažíme o vytvorenie čo najviac rôznych charakteristických postáv tak, aby sa
každý hráč v hre mohol nájsť a stotožniť s aspoň jednou z nich. Na úplnom začiatku majú hráči k
dispozícií 4 hrateľné postavy. Ďalšie hrateľné postavy sa budú odomykať s postupným napredovaním
hráča v hre (napríklad po dokončení nejakej úlohy alebo odomknutí nového levelu či jeho stavu).

Obrázok 1. - Hrateľné postavy v hre
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Základné mechaniky
Počas tvorby vertical slice verzie Squabble sme mali možnosť dať hru otestovať
mnohým hráčom na viacerých herných stretnutiach. Nakoľko sme získali pozitívnu
spätnú väzbu na celkový koncept hry vrátane jej herných mechaník (primárne na boj
s objektami a prostredie do ktorého je hra zasadená), presvedčilo nás to o tom, že
má význam naďalej na hre pracovať a rozvíjať ju v tomto smere.
Hodnoty označené oranžovou farbou nie sú konečné a môžu sa počas
implementácie a testovania hry ešte zmeniť.
Život postavy (angl. Hit points) - Hráčova postava má obmedzený život. Na začiatku hry má každá
postava 2
 00hp (hit points) a tento počet nemôže byť presiahnutý.
Pohyb - Hráči sa voľne pohybujú po leveli a k dispozícii majú platformy, po ktorých môžu skákať.
Horizontálny pohyb umožňuje hráčom pohybovať sa doľava a doprava po rovných povrchoch.
Maximálna rýchlosť pohybu je 11 jednotiek za sekundu (jedna jednotka predstavuje jeden angl. Grid
unit, jednotka má rozlíšenie 16x16 pixelov). Čas za ktorý hráč dosiahne maximálnu rýchlosť pohybu je
stanovený na 0.5 sekundy. Krivka zrýchlenia je nelineárna (pow2out).
Skok - Vertikálny pohyb umožňuje hráčovej postave vyskočiť. Akcia skoku je ovplyvnená gravitáciou a
je vyvolaná hráčom stlačením tlačidla skoku. Čím dlhšie hráč drží stlačené tlačidlo skoku, tým vyššie
vie jeho postava vyskočiť. Najvyššia výška, ktorú vie postava hráča dosiahnuť, sú 3 jednotky.
Gravitácia - Konštantná sila je aplikovaná na všetky postavy a nestastické objekty silou 30 m/s^2. Sila
a smer gravitácie vedia byť v špeciálnych prípadoch ovplyvnené špecifickými objektami v hre.
Úder - Úder sa vykoná po stlačení tlačidla pre útok úderom. Je to rýchly útok s krátkou dobou
vychladnutia (angl. cooldown) 0.4 sekundy, ktorý spôsobuje menšie poškodenie -3hp. Hráč, ktorý
dostane od protihráča úder, bude odhodený v smere v ktorom bol udretý.
Kopanec - Kopanec sa vykoná po stlačení tlačidla pre útok kopnutím. Oproti úderu má dlhšiu dobu
vychladnutia - 0.7 sekundy, a spôsobuje nie výrazne vyššie poškodenie -5hp. Hráč ktorý dostane od
protihráča kopanec však bude odhodený výrazne ďalej (v porovnaní s odhodením pri údere) v smere v
ktorom bol kopnutý.
Objekt (angl. item) - “Itemy” sú špeciálne objekty v hre, ktoré sa náhodne zjavujú na vopred určených
miestach v náhodných intervaloch. Objekty pridávajú hráčovi rôzne možnosti útoku alebo obrany.
Každý objekt je limitovaný svojou životnosťou, pričom každé použitie objektu odoberie preddefinovaný
počet zo životnosti objektu. Akonáhle životnosť objektu dosiahne 0 alebo je taká nízka, že sa žiadna
ďalšia akcia nedá vykonať, postava objekt automaticky zahodí. Všetky objekty sú dizajnované tak aby
výrazne napomáhali hráčovi v hre v porovnaní s používaním základných útokov. Preto je cieľom
hráčov primárne využívať objekty na porazenie súpera.
Zjavovanie objektov - Objekty sa na vopred predurčených miestach zjavujú v náhodných intervaloch
od 3 do 15 sekúnd. Špecifické herné udalosti môžu vyvolať zjavenie konkrétneho objektu na
konkrétnom mieste. Zjavovanie objektov reguluje to, aký je aktuálny počet rovnakých objektov v leveli
aby bola zachovaná variácia a nestalo sa, že sa zjaví príliš veľa rovnakých objektov naraz.
Zbieranie objektov - Hráčova postava objekt automaticky vezme tým, že cez neho prejde - žiadna
dodatočná akcia nie je potrebná. Hráč je schopný držať v jednom momente maximálne jeden objekt.
Keď hráč drží objekt a prejde cez iný, ktorý leží na zemi, je schopný držiaci objekt vymeniť za ten na
zemi stlačením tlačidla pre akciu.
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Používanie objektov - Každý spôsob použitia objektu je nadradený nad hráčovými bežnými akciami
akými sú úder a kopanec. To znamená, že ak hráč drží objekt, tento objekt je nadradený úderom a
kopancom a pokiaľ hráč objekt nespotrebuje základné akcie nemôže použiť. Namiesto toho môže
použiť akcie ktoré mu poskytuje práve držaný objekt.
Unikátna mechanika levelu - Každá izba má 3 stavy (levely) pričom vždy dva z nich disponujú
unikátnou mechanikou, ktorá je pre ne špecifická. Táto mechanika môže byť spúšťaná automaticky
alebo môže byť spustená hráčom. Každá mechanika je opísaná v príslušnej časti opisu levelu v
kapitole Levely (str. 11). Stav, ktorý nemá unikátnu mechaniku levelu, slúži primárne na zoznámenie
sa s novou sériou objektov ktorá je špecifická pre danú izbu.
Vizuálny neporiadok
Veľká väčšina objektov po použití zanechá v leveli rôzne časti ako nábojnice, zapichnuté náboje v
stene, pierka z vankúšu a podobne. Cieľom je po
ukončení bitky navodiť jasnú atmosféru neporiadku v
izbe, kde sa hráči bili. Level s pribúdajúcim časom
hrania väčšmi pripomína bojisko so všetkými rozbitými
a zničenými časťami samotných objektov.

Meta mechaniky
Kniha hračiek
Kniha hračiek bude obsahovať všetky objekty prístupné v hre spolu s ich podrobnejším opisom a ich
rôznymi možnosťami využitia. Kniha hračiek bude prístupná pre hráča z hlavného menu hry. Na
začiatku budú všetky hračky v knihe označené ako zamknuté/neznáme a v tomto prípade hráč vidí iba
siluety samotného objektu bez jeho popisov. Prvým použitím objektu pri hraní v niektorom z levelov,
hráč automaticky odomkne tento objekt v knihe hračiek, čím mu je sprístupnený celkový podrobný
opis daného objektu. Pomocou knihy hračiek má hráč prehľad o všetkých objektoch v hre, ich
možností použitia a prístupnosti v leveloch.
Odomykanie levelov
Hráči pri prvom zapnutí hry nebudú mať k dispozícii všetky levely ktoré Squabble ponúka. Namiesto
toho budú mať k dispozícii len limitovaný počet izieb, ktoré však nebudú mať odomknuté všetky stavy.
Na to, aby hráči odomkli všetky dostupné izby a stavy ktoré izby ponúkajú, budú musieť hráči splniť
rôzne výzvy v leveloch, ktoré majú aktuálne pre level dostupné. Táto mechanika existuje z toho
dôvodu aby neboli hráči zahltení veľkým množstvom objektov naraz, ale aby mali vždy čas a priestor
zoznámiť sa s práve dostupnou sériou objektov.
Odomykanie postav
Hráči budú mať na začiatku hry k dispozícii 4 postavy aby mal každý hráč k dispozícii jednu unikátnu.
Ďalšie postavy si budú môcť hráči odomknúť po splnení rôznych výziev alebo sa postavy odomknú
automaticky spolu s izbami. Takáto odmena bude pre hráčov slúžiť ako motivácia k tomu hrať hru
opakovane. Výzvy na odomknutie levelov alebo postáv budú jednoduché úkony, ktoré budú splniteľné
opakovaným hraním hry a od hráčov budú vyžadovať oboznámenosť a vyššiu zručnosť pri hraní s
konkrétnymi objektmi. Príkladom takejto výzvy môže byť opakované porazenie protivníka, opakované
trafenie protihráča špecifickým objektom počas skoku alebo len potrebný počet odohratých minút v
niektorej z izieb.
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Ovládanie

Obrázok 2. - Ovládanie hry na klávesnici a na Nintendo Switch

Objekty v hre (“itemy”)
Využitie A - Reprezentuje akciu vyvolanú tlačidlom pre úder.
Využitie B - Reprezentuje akciu vyvolanú tlačidlom pre kop.
[CR]  - Blízka vzdialenosť (angl. Close range)
[MR]  - Stredná vzdialenosť (angl. Mid range)
[LR]  - Veľká vzdialenosť (angl. Long range)
[DI]  - Instantné poškodenie (angl. Damage instant)
[DOT]  - Postupné poškodzovanie v čase (angl. Damage over time)
[P]
 - Permanentný objekt (angl. Permanent item)
 [LBT]   - Akcia/efekt/objekt limitovaný časom (angl. Limited by time)
[LBU]  - Limitované počtom použití (angl. Limited by number of uses)
[BWA]  - Permanentný efekt, ktorý sa dá ukončiť nejakou akciou (angl. Breakable with action)
[BAT]  - Efekt, ktorý skončí po uplynutí času (angl. Breakable with time)
[AOE]  - Väčšia oblasť účinku (angl. Area of effect)
[AI]
 - Umelá inteligencia (angl. Artificial intelligence)
[DS]  - Zníženie rýchlosti postavy (angl. Speed decrease)
[ECH]  - Obohatenie postavy (angl. Enriches character)
 [EE]  - Obohatenie prostredia (angl. Enriches environment)
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Detská izba
Objekt

Využitie A

Vankúš

Úder vankúšom

Bricko

Rozsypané kocky

Kniha

Prenasleduje protivníka

Model vláčika

Väčší vlak prejde z jednej
strany levelu na druhú

Žuvačka

Po stúpení na ňu dočasne
obmedzí pohyb

Ovládač od
televízora

Vystrelí laserový náboj,
ktorý sa odráža od stien

Hokejka

Vystrelí puk

Značky
CR

Využitie B

DI

CR

Granát

DI
DI

LBT

AI

CR

DI

AOE
CR

DS
DI

LR

AOE
EE

Vytvorí cínových vojačikov, ktorí
chodia zo strany na stranu

CR

DI

AI

LBT

Viacero menších vlakov prejde
postupne z jednej strany na druhú

CR

DI

CR

DI

Úder infračerveným mečom

LBT
DI

DI

P

Bomba na diaľkovú detonáciu

LBU
LR

MR

Stena z kociek

LBT
CR

Značky

Zahodí bumerang

AOE
CR

DI

LR

DI

Kúpeľňa
Objekt

Využitie A

Vodná pištoľ

Strieľa vodné náboje s priamou
trajektóriou

Vodný balón

LR

DI

Po hodení sa niekoľkokrát odrazí MR
od zeme a až potom exploduje

DI

MR

DI

Toaletný papier

Strieľa navádzané strely

Zúbná pasta

Náboj sa po dopadnutí zmení na
penu, ktorá spomaľuje pohyb
hráčov

Fén

Plameňomet na strednú
vzdialenosť

Parfém

Značky

AOE
LR

DI

MR DOT

Po hodení a dopade vytvorí dym MR DOT
poškodzujúci protivníka, z ktoré
explodujú ďalšie menšie parfémy AOE
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Využitie B
Vizuálne strelí prúd vody smerom nadol
čím sa vymrští dohora
Vytvorí vodné trysky

Značky
CR

LBT

ECH
CR

LBT

DI
P

EE

CR

DI

Explózia spôsobujúca zreťazený
elektrošok

MR

DI

Staticky umiestnený parfém, ktorý
strieľa oblaky vône, putujúce po leveli

DOT

P

Stena z toaletných roliek

Zubná protéza, agresívne prenasleduje
protihráča

AOE

9

Kuchyňa
Objekt

Využitie A

Značky

Nádoba s
medom

Rozleje med, ktorý hráčov
spomaľuje

CR

Nádoba so
sušienkami

Hráč rapídne hádže sušienky,
ktoré poškodzujú protihráča

LR

Hríby

Rozsype hríby odrážajúce hráčov

Banány

Vystrelí banán ako náboj, ktorý
sa kĺže po dopade

LR

Múka

Múka, po ktorej keď hráč prejde
vybuchne v oblak dymu

CR

Brokolica

Brokolice, ktoré sa rozbehnú,
zavesia na strop a čakajú na
protihráča na ktorého sa spustia
a poškodia ho

Využitie B

LBT

Vytvorí včely ktoré bránia hráča

DS
DI

CR

Hráč odhodí celú nádobu so
sušienkami

EE

Bomba na ktorú pôsobí opačná
gravitácia

LBT
DI

Bomba, ktorá vystrelí menšie bomby,
poškodzujúce protivníka

DOT

Po hodení a vybuchnutí vytvorí veľký
oblak dymu, cez ktorý nevidno

LBT
MR

DI

LBU

AI

Brokolica, ktorá sa rozbehne za
protihráčom, chytí ho a spomaľuje,
kým nedostane poškodenie

Značky
DI

P

AI

ECH

MR

DI

AOE
MR

DI

AOE
MR

DI

AOE
MR

EE

LBT
CR

BWA

DS

AI

Pivnica
Objekt

Využitie A

Luk

Vystrelí šíp

Plachtový duch

Vytvorí ducha, ktorý
prenasleduje protihráča

Maska faraóna

Značky
LR

DI

CR

DI

LBT

AI

Smerom od hráča sa
preženie tornádo

CR

DI

Krabica s hadmi

Hráč vystelí z hada jed,
ktorý spôsobuje
poškodenie počas času

MR

DI

EE

LBT

Klincovačka

Hráć strieľa klince s
priamou trajektóriou

LR

DI

Baterky

Laser od hráča až po
prvú prekážku

LR

DI

LBT

DOT

Squabble | Game Design Document | Atomic Realm 2020

Využitie B
Vystrelí šíp, ktorý v prípade trafenia zošle
na hráča automaticky mierené šípy
Hráč sa stane duchom
Zjaví sa slnko, ktoré bude postupne vrhať
lúče na všetkých protihráčov

Značky
MR

DI

LBT
ECH

DI

LBT
LR

DI

LBT

Hráč vysype hady, ktoré spôsobujú
protihráčovi poškodenie počas času

CR

DI

Vytvorí vežičku, ktorá automaticky strieľa
po protivníkovi

LR

DI

P

EE

Veľká batéria v ktorej blízkom okolí
šľahajú blesky ak doňho hráč vstúpi

CR

AOE

EE

DI

10

Záhrada
Objekt

Využitie A

Drevený konár

Strieľa listy, ktoré vyletia
smerom nahor

Dart pištoľ

Strieľa šípy

Plastoví
vojačikovia
Papierové
lietadlo

DI

LR

DI

Značky
DI

CR

DI

MR DI LBT
Hráčovi sa vytvoria
Hráčovi sa vytvoria vojačikovia, ktorí s
vojačikovia, ktorí s ním chodia
ním chodia a bránia ho pred útokmi
AI LBU
a útočia na protivníkov

MR

DI

AI

LBU

Vytvorí lietadlo, ktoré plachtí a MR DI
hádže na zem bomby
AOE LBU

CR

DI

LBU

AI

MR

DI

Malé šišky, ktoré simulujú
nášlapné míny

MR

Využitie B

LR

Šiška

Kosačka

Značky

CR

DI

Hráč hodí konár v tvare oštepu
Prudko vystrelí 15 tenisových loptičiek

AI

AOE

LBU

Ťahá hráča smerom dopredu, CR
pričom poškodzuje
protihráčov

DI

IS

Vytvorí lietadlo, ktoré plachtí voľne po
leveli
Granát, ktorý po výbuchu vystrelí
projektily
Hráč naštartuje a pustí kosačku, ktorá
sa rozbehne dopredu

AOE
CR
AOE

Levely
Hra sa odohráva v rodinnom dome. Hráči majú na výber 5 izieb v ktorých sa môžu hrať/biť: detská
izba, kúpeľňa, kuchyňa, pivnica a dvor. Každá izba má 3 stavy, pričom každý stav predstavuje
samotný level, každý s iným rozpoložením a inou mechanikou levelu. Každá izba obsahuje niekoľko
objektov unikátnych práve pre ňu. Pre každú izbu platí pravidlo, vždy jeden stav nemá mechaniku
levelu a slúži pre hráčov na zoznámenie sa s novou sériou objektov pričom ďalšie dva stavy už túto
mechaniku majú aby obmenili herný zážitok. Každý stav je graficky odlišný od predchádzajúceho,
pričom každý ďalší stav izby predstavuje väčšie a väčšie prelínanie skutočnej izby v dome a
magického sveta, ktorý si deti predstavujú.
V detskej izbe pripomína prvý stav tradičnú izbu pretože magický svet detí sa ešte nestihol dostať do
toho skutočného. Jediné čo je v detskej izbe netradičné, je rozloženie levelu - nie je to obyčajná kocka
ako miestnosti zvyknú bývať, ale izba/level je prispôsobený optimálnemu hernému zážitku. Druhý stav
pripomína vnútro zrúcaniny hradu, tvar okien je zmenený a atmosféru umocňujú teplé farby. Level je
nadizajnovaný s menšími plošinkami a hráči musia mať dobre zvládnuté základné ovládanie postavy
pre tento level. V pozadí je vidno stavby a hradné múry. Farebná paleta však zostala zachovaná aby
bolo hráčom odkomunikované že na zrúcaninu sa zmenila práve detská izba v ktorej zápasia.
Posledný tretí stav pripomína detskú izbu minimálne, farebná paleta je zmenená a level má
strašidelný podtón pripomínajúci nočnú moru. Level je obohatený grafickými prvkami ktoré
pripomínajú opustenú, tŕním a kermi zarastenú zrúcaninu a zo stien pozoruju hráčov
neidentifikovateľné páry očí. Cieľom vizuálu je hráčom odkomunikovať to, že detská izba sa zmenila
kompletne a nie je to už mierumilovné miesto v ktorom zápasiť začali.
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DI

Obrázok 3. - Priebeh hry štyroch hráčov v prvom stave detskej izby

Obrázok 4. - Jednotlivé stavy (levely) detskej izby

Podobná premena miestnosti je vo všetkých izbách. Pri kúpeľni miestnosť najskôr pripomína tradičnú
kúpeľňu, v druhom stave sa level presunie pod vodu kde kúpeľnu pripomínajú len niektoré elementy
levelu a v treťom stave do podmorskej jaskyne kde sa vo vode nachádzajú pirane ohrozujúce
zápasiacich hráčov.
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Kuchyňa sa postupne mení z tradičnej kuchyne na kuchyňu čarodejnice, pričom rôzne hrnce a džemy
sa menia na kotlíky a elixíry. V pivnici sa v stavoch vystrieda najskôr tradične vyzerajúca pivnica s
miestnosťou pripomínajúcou egyptskú hrobku. V poslednej - záhrade - sa atmosféra zmení najskôr z
veselej na pochmúrnu až nakoniec strašidelnú atmosféru. Farebne bude prvý stav najskôr ladený do
zelených prírodných farieb, v nasledujúcom stave zo stromov opadá lístie a posledný stav bude ladený
do tmavých farieb, nikde nebude vidno kvety, ale naopak spálenú, obhorenú zem.

Mechaniky levelov
Vždy v dvoch stavoch každej izby sa nachádza unikátna mechanika levelu.

Detská izba

Obrázok 5. - Momentka z hry dvoch hráčov v druhom stave detskej izby

●

Teleportačné skrine (Stav 1) - Po leveli sú rozmiestnené štyri
tradične vyzerajúce skrine. Ak hráč s postavou do niektorej z
nich vojde jeho postava sa automaticky teleportuje do skrine
na opačnej strane levelu odkiaľ vyjde - toto platí rovnako aj pre
všetky projektily, ktoré sa v leveli nachádzajú. Takýmto
spôsobom je možné jednoduchšie utiecť pred protihráčom na
inú časť mapy, prípadne sa rýchlejšie dostať k objektu, ktorý sa
práve zjavil.

●

Drviče (Stav 3) - V leveli sú rozmiestnené 4 drviče (kocky),
ktoré sa v pravidelných intervaloch hýbu po presne definovanej dráhe z
prava do ľava a naopak. Pohyby sú prudké a rýchle a v prípade, že sa
hráč ocitne medzi drvičom (kockou) a stenou dôjde k strate všetkého
jeho života a hra pre neho končí. Táto mechanika levelu je
nadizajnovaná práve pre posledný stav izby kde je predpoklad, že hráči
sú oboznámení so všetkými objektami pre detskú izbu a dokážu
dokonale ovládať pohyb postáv.
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Kúpeľňa

Obrázok 6. - Momentka z hry troch hráčov v prvom stave kúpelne

●

Vodné víry (Stav 2) - Po leveli sú rozmiestnené 3 vodné víry, ktoré chrlia vodu smerom nahor. V
prípade ak do tejto oblasti vstúpi hráč so svojou postavou tá bude vymrštená smerom nahor.
Vodné víry sa zapínajú a vypínajú každých 10 sekúnd.

●

Pirane (Stav 3) - Na vopred určených miestach v leveli
je umiestnená voda. V tejto vode sa nachádzajú pirane,
ktoré v nej bezcieľne plávajú. V momente ako do vody
vstúpi ktorákoľvek z postáv pirane začnú urýchlene
plávať smerom k tejto postave. Pirane útočia na prvý
cieľ, ktorý vstúpi a zotrvá vo vode - tento fakt môžu
potom hráči takticky využívať keď vedia, že na nich
aktuálne nemôžu pirane zaútočiť. Akonáhle postava z
vody vyjde, pirane svoj cieľ chvíľu ešte pozorujú a
potom sa vrátia do stavu pasívneho plávania. Ak pirane postavu dostihnú a sú v jej blízkosti tak,
že môžu útočiť, spôsobujú jej poškodenie -10hp pre malé pirane a -15hp pre veľké pirane
pravidelne v intervale 0,5 sekundy.

Kuchyňa
●

●

Plynový sporák (Stav 2) - Po leveli sú rozmiestnené sporáky, ktoré každých 10 sekúnd striedajú
dva stavy. Stav, kedy sa nič nedeje a stav, kedy sú na nich menšie plamene. V prípade ak sa
niektorá z postáv dotkne plameňov, utrpí poškodenie -30hp.
Chladnička (Stav 3) - Chladnička sa každých 10-20 sekúnd otvára a rozsype kocky ľadu. Kocky
ľadu letia smerom od chladničky rovno po zemi, pričom na nich pôsobí gravitácia. Za sebou
nechávajú na 8 sekúnd zamrznutú zem s nižším trením. Ak po nej hráči prejdú a zastavia, zostanú
ešte na malý moment v pohybe. Podobne ako šmýkanie sa po ľade. Kocky ľadu zmiznú ak narazia
do vertikálnej steny alebo do postavy.

Squabble | Game Design Document | Atomic Realm 2020

14

Pivnica
●

●

Posuvné steny (Stav 2) - Level bude poskladaný z viacerých stien, ktoré nebudú mať ustálene
miesto, ale budú sa pomaly (3 jednotky za sekundu) pohybovať po vopred určených trasách.
Takýmto spôsobom dosiahneme efekt stále sa meniaceho levelu čím môžeme unikajúcemu
hráčovi zatarasiť cestu alebo odblokovať cestu k objektu. Hráči tak budú musieť pozorne sledovať
a urýchlene reagovať na stále sa meniaci tvar levelu.
Kobylky (Stav 3) - V náhodných intervaloch (15 až 30 sekúnd) cez level preletí roj kobyliek, ktorý
poškodí všetkých hráčov ktorých bude mať v ceste. Roj kobyliek sa zjaví v náhodnom bode na
kraji levelu a rozletí sa náhodným smerom čím rozdelí level na dve časti. Pred tým ako sa roj
kobyliek rozletí náhodným smerom sa hráčom zjaví vizuálna indikácia aby mali krátky čas na
rýchlu reakciu a stihli sa uhnúť. Roj kobyliek rozdelí level na dve časti na dobu 3 sekúnd počas
ktorej sa cez tento roj nebude dať hráčom prejsť bez toho aby utrpeli poškodenie. Kobylky hráčom
spôsobia poškodenie -30hp.

Záhrada

Obrázok 7. - Momentka z hry troch hráčov v prvom stave záhrady

●

●

Javorové semienka - “vrtuľky” (Stav 3) - V leveli v náhodných intervaloch (každých 10-20 sekúnd)
zafúka vietor čo spôsobí, že zo stromov začnú padať javorové semienka. Točia sa, čím
pripomínajú ostré, rýchlo sa točiace nože. Smerom nadol padajú v sínusidovom pohybe a postava
hráča, ktorá sa ich dotkne utrpí poškodenie - 30hp.
Miznúce plošinky (Stav 2) - Plošinky, ktoré nie sú pripojené k bočným stenám - levitujú vo vzduchu
- sú graficky znázornené ako drevo. Tieto plošinky zmiznú po kontakte s postavou hráča po 1
sekunde. Na rovnakom mieste sa znovu objavia po 5
 sekundách.
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Nepriatelia v móde pre jedného hráča
Každý nepriateľ má definovanú životnosť, ktorá je reprezentovaná rovnakým HUD elementom ako
životnosť hráča. Nepriatelia sa zjavujú vo vlnách, pričom s každou ďalšou vlnou prichádza väčší počet
nepriateľov v inej kombinácii ako vo vlne predchádzajúcej.

Duch - Ž ivotnosť 5 0
Nepriateľ väčších rozmerov ako samotný hráč (3x3 jednotky). Ignoruje kolízie so stenami a
prenasleduje hráča rýchlosťou 7 jednotiek za sekundu. Ku hráčovi sa približuje priamou cestou a
nepôsobí naňho gravitácia. Na dotyk spôsobí hráčovi poškodenie -10hp.

Krysa - Ž ivotnosť 1 0
Nepriateľ s rozmerom 2x1 jednotiek. Pôsobí naňho gravitácia a po zjavení sa rozbehne najkratšou
cestou smerom k hráčovi. Uteká konštantnou rýchlosťou 13 jednotiek za sekundu. Po kontakte s
hráčom spôsobí poškodenie -50hp a následne zmizne. Tento nepriateľ je schopný skákať do výšky 3
jednotiek a tak prenasledovať hráča na ktorékoľvek miesto v leveli.

Šváb - Životnosť 50
Nepriateľ, veľký približne 2x1 jednotiek, ktorý sa pohybuje rýchlosťou 9 jednotiek za sekundu a pôsobí
naňho gravitácia. V prípade ak je hráč v jeho zornom poli (to znamená 10 jednotiek pred nepriateľom
v smere v ktorom je otočený) priblíži sa na vzdialenosť 5 jednotiek a skočí smerom na hráča. Skočí do
výšky 3
 jednotky. Na dotyk spôsobí poškodenie hráčovi - 20hp.

Červotoč - Ž ivotnosť 30
Nepriateľ, ktorý nie je schopný pohybu, o veľkosti 1x2 jednotky. Zjaví sa v okruhu hráča (12 jednotiek)
a smerom k hráčovi vystrelí 3 projektily medzi ktorými je časový rozostup 1 sekunda. Po vystrelení
všetkých projektilov sa zavŕta naspäť do zeme a po 3 sekundách sa zjaví na inom mieste. Nepriateľ sa
rovnako zavŕta do zeme aj v prípade ak sa hráč priblíži bližšie ako na 3 jednotky. Hráč po kontakte s
projektilom utrpí poškodenie - 20hp.

Pavúk - Ž ivotnosť 60
Nepriateľ s rozmermi 2x2 jednotky. Pohybuje sa rýchlosťou 10 jednotiek za sekundu. Ak dôjde na
koniec plošiny ktorá má pravý uhol, pokračuje v ceste pričom sa otočí o 90° tak, aby smeroval vždy
kolmo na plošinu. Gravitácia na neho nepôsobí a v prípade, že spozoruje hráča vo svojom zornom poli
(25 jednotiek pred nepriateľom v smere v ktorom je otočený) jeho rýchlosť sa zvýši na 25 jednotiek za
sekundu až do momentu, kým nestratí hráča zo svojho zorného poľa. Hráčovi po kontakte spôsobí
poškodenie - 40hp.

Netopier - Životnosť 4 0
Nepriateľ, ktorý lieta a nepôsobí naňho gravitácia. Má rozmery 2x2 jednotky a prenasleduje hráča
rýchlosťou 5 jednotiek za sekundu. K hráčovi sa však nepriblíži bližšie ako do okruhu 15 jednotiek. V
momente, kedy je jeho vzdialenosť od hráča menej ako 15 jednotiek, zväčší sa na veľkosť 4x4
jednotky a po 0.5 sekundách sa rozletí smerom k hráčovi rýchlosťou 20 jednotiek za sekundu. Ak
hráča netrafí zmenší sa na pôvodnú veľkosť a rýchlosť sa mu zníži na pôvodné hodnoty. Ak je
nepriateľ zväčšený, po kontakte s hráčom utrpí hráč poškodenie -60hp a v prípade ak sa hráčovi
podarí dotknúť sa netopiera v jeho zmenšenom stave utrpí poškodenie iba - 10hp.
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Mucha - Ž ivotnosť 20
Menší nepriateľ s rozmermi 1x1 jednotiek. Ak je pri hráčovi bližšie ako 45 jednotiek strieľa jeho
smerom projektily, ktoré spôsobia hráčovi poškodenie -30hp. Ak sa vzdialenosť medzi hráčom a
nepriateľom zmenší na menej ako 15 jednotiek, nepriateľ sa teleportuje od hráča ďalej tak, aby si
udržoval vzdialenosť 25 jednotiek. Nepriateľ lieta rýchlosťou 6 jednotiek za sekundu a vždy sa
pohybuje smerom od hráča. Nepriateľ nekoliduje so stenami a rovnako so stenami nekolidujú ani
projektily, ktoré strieľa.

Svetluška - Ž ivotnosť 100
Nepriateľ s rozmermi 2x2 jednotiek, ktorý sa pohybuje po plošinách, nevie lietať a pôsobí na neho
gravitácia. Pohybuje sa konštantnou rýchlosťou 8 jednotiek za sekundu smerom k hráčovi a po
priblížení sa na vzdialenosť 15 jednotiek od hráča vystrelí projektil, ktorý po dopade na zem zapáli
bloky do vzdialenosti 5 jednotiek na každú stranu. Bloky zapáli postupne od najbližšieho po
najvzdialenejší od miesta dopadu. Nepriateľ strieľa každé 4 sekundy. Projektily rovnako ako zapálené
bloky spôsobujú poškodenie -60hp. Zapálené bloky zhasnú po 1 sekunde. Pri kontakte s hráčom
spôsobí poškodenie -30hp.

Žaba - Životnosť 70
Má veľkosť 2x2 jednotky a pôsobí na ňu gravitácia. Premiestňuje sa len skokmi, pričom skáče do
výšky 6 jednotiek, preskočí vzdialenosť 5 jednotiek a skoky opakuje v intervaloch každú 1 sekundu.
Pokiaľ je vzdialenosť od hráča menšia ako 10 jednotiek vyplazí jazyk, ktorý po dotyku spôsobí hráčovi
poškodenie - 70hp. V prípade ak sa hráč dotkne nepriateľa priamo utrpí poškodenie -40hp.

Robot - Životnosť 50
Nepriateľ v rovnakej veľkosti ako hráč, na ktorého pôsobí gravitácia a pohybuje sa rýchlosťou 10
jednotiek za sekundu. Od hráča si udržuje odstup 15 jednotiek a vždy keď sa tento odstup zmenší
nepriateľ sa rozbehne smerom od hráča. Po hráčovi strieľa malé projektily každých 0.1 sekundy, ktoré
poškodzujú hráča - 5hp. Každých 7 sekúnd vystrelí robot navádzanú strelu ktorá hráča poškodí - 80hp.

HUD
HUD je vždy viditeľné a zobrazuje aktuálne hodnoty pre hráča akými sú:
● Aktuálny život postavy (angl. hit points) - hrubá čiara farebne zladená s farbou postavy ktorá sa
vykresľuje tesne nad ňou. Na obrázku 8 je znázornená nad každou postavou. Táto čiara indikuje
zostávajúci život postavy.
● Životnosť objektu - body v tvaroch guličiek umiestnené nad životom postavy znázorňujú životnosť
objektu, ktorý hráč pravé drží. Jeden bod predstavuje jeden život objektu pričom ubratie životnosti
objektu sa líši podľa spôsobu jeho využitia. V jednom rade za sebou môže byť umiestnených
najviac 6 guličiek. Ak má objekt väčšiu životnosť ako 6, body sú postupne umiestňované
rovnakým spôsobom v radoch nad sebou. Body reagujú na akcie využitia objektu - plné guličky
predstavujú ešte využiteľnú životnosť a naopak, malé štvorčeky už spotrebovaný život objektu. V
prípade, že hráč chce využiť objekt spôsobom na ktorý už nemá objekt dostatočnú životnosť, je na
to upozornený zablikaním potrebného množstva bodiek = životov. Na obrázku 8 je zobrazený
príklad plnej životnosti objektu (2A, 2B) a polovičnej životnosti objektu (3A, 3B).
● Identifikátor postavy - jednoduchý geometrický útvar zobrazený naľavo od životnosti postavy slúži
pre hráčov s poruchou farebného videnia ľudského oka ako pomôcka pre zaradenie hráča do
tímu. Podobne ako farebný obrys (angl. outline) má tím priradený takýto útvar.
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Obrázok 8. - Zobrazenie HUD pre hráčov

Kamera
Ortografická kamera dynamicky nasleduje hráčov a to tak, že vždy všetkých hráčov v leveli drží v
zábere nezávisle od toho ktorým smerom sa hýbu. Kamera reaguje na rozličné akcie ako napríklad
explózia tým že sa zatrasie čo vizuálne umocní daný efekt.
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Menu a obrazovky

Obrázok 9. - Menu, obrazovky a prechody medzi nimi
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Marketingová a distribučná stratégia
Hlavný cieľ je vydať Squabble na Nintendo Switch platforme. Kľúčové pre
tento cieľ bolo získať vývojársky prístup k Nintendo Switch platforme a tiež
development kit (testovacie zariadenie) priamo od Nintenda, čo sa nám
úspešne podarilo vo februári 2020.
V rámci marketingu orientovaného špeciálne na Nintendo Switch platformu
bude našou enormnou snahou dostať sa do Nintendo Indie World Directu - online prezentácie
pripravovaných indie titulov, priamo od Nintenda. Posledná prezentácia z marca 2020 mala približne
500 000 videní na YouTube a mediálne pokrytie na herných weboch ako Kotaku a GamesRadar.
Cielime na účasť v marcovom Indie World Directe v roku 2021, prípadne december 2020.
Pre Squabble plánujeme digitálnu distribúciu na Nintendo Switch cez oficiálny Nintendo Game Store
a sprevádzať ju bude marketingová kampaň postavená na dvoch pilieroch:
1. Digitálna reklama, ktorá bude zameraná na rovnakú cieľovú skupinu, akú láka aj samotné
Nintendo - ľudia vo veku od 15 - 30 rokov hrajúci doma a aj na cestách, obľubujúci casual
gaming. Reklamu chceme spustiť primárne na platformách Twitch, YouTube a Facebook.
2. Content marketing - zdieľanie kvalitného obsahu s potenciálnymi hráčmi na
najrelevantnejších sociálnych sieťach - Twitter, Reddit a Facebook. Tejto oblasti sa venujeme
od začiatku vývoja a pravidelne pridávame aktuálny obsah. Aktívne pracujeme s komunitou v
rámci súčasnej vývojovej fázy a propagujeme jednotlivé prvky hry pomocou animácií, videí a
príspevkov. Pre fázu vydania hry prispôsobíme obsah tak, aby podporil a propagoval vydanie
na Nintendo Switch platforme. Používame tieto marketingové kanály:
a. Twitter: https://twitter.com/squabblethegame
b. Reddit: h
 ttps://www.reddit.com/r/SquabbleGame
c. Facebook: https://www.facebook.com/squabble.the.game
d. Instagram: h
 ttps://www.instagram.com/squabble_game
Súčasťou marketingovej stratégie je aj propagovanie Squabble na konferenciách (tento rok špeciálne
najmä v online podobe). V tomto prípade využívame skvelú podporu od SGDA, prípadne vlastné
zdroje. Plánujeme sa zúčastniť nasledovných konferencií:
1. European Games BizDev Gathering (máj 2020)
2. Gamescom (august 2020)
3. Digital Dragons (september 2020)
4. Game Developers Session (november 2020)
Squabble plánujeme v ďalšej fáze vydať aj na iné platformy, najmä PC, Xbox a PS4. Sme presvedčení,
že vydanie na tieto platformy si bude vyžadovať spoluprácu s externým partnerom, ktorý je
špecializovaný na túto činnosť a má skúsenosti a kontakty na distribučné platformy ako Steam, Epic,
GoG, PlayStation Store a Microsoft Store. Aktívne hľadáme a oslovujeme potenciálnych partnerov s
cieľom získať:
Marketingovú podporu
Distribučné kanály (najmä vyššie uvedené)
Schopnosť preportovať Squabble na PS4 a Xbox

Systém spoplatnenia a získavanie dodatočných finančných
prostriedkov
Squabble je postavená na premium modeli a hráč zaplatí za plný obsah už na začiatku, nemá žiadne
prvky freemium, alebo free-to-play hier. Dodatočné financie plánujeme získať vytvorením a vydaním
doplnkového obsahu vo forme DLC (Downloadable Content).
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Charakter a štýl hry ponúka viaceré možnosti:
Nové herné módy,
Nové hrateľné postavy
Nové špeciálne objekty (“itemy”)
Nové levely.
Na platforme Nintendo Switch je vydávanie DLC balíkov plne
podporované a zabehnuté. Takýchto DLC je možné vytvoriť viac a
postupne, čím dokážeme aktívne udržiavať Squabble aj po prvotnom
vydaní.
Vytvára sa tu priestor aj pre exkluzívny obsah pre jednotlivé platformy.
Špeciálnym snom nás ako tvorcov je vydať Squabble pre Nintendo
Switch v limitovanej zberateľskej edícii na fyzických herných kazetách
(angl. game cartridge).

Hudba
Zvukové efekty
Vzhľadom na tematiku hry, budú zvukové efekty dizajnované v štýle
evokujúcom povzbudzujúcu, veselú a bojovú atmosféru. Pre
frekventovanejšie akcie a interakcie sa navrhne viac variácií (2 až 3 kusy),
aby opakujúce sa zvuky boli prirodzené a nepôsobili rušivo. Celkový počet
zvukových efektov (triggerov) odhadujeme na 160 až 170 kusov (opísané
sú v prílohe B, tabuľke 1), pričom finálny počet zvukových súborov kvôli
variáciám môže byť 250 až 300. Na uľahčenie procesu pri nastavovaní
infraštruktúry a prioritizácie zvukov bude slúžiť FMOD, ako zvukový engine.
Dizajn zvukových efektov sa bude opierať o unikátnosť zbraní, postáv a
objektov, pričom pre assety s menšou zvukovou prioritou budú použité rovnaké súbory (napríklad
výbuchy)

Soundtrack
Pre hru bude skomponovaná jemne adaptívna hudba na mieru, ktorá sa bude meniť podľa stavu
konkrétnej izby. Každá izba bude mať vlastnú hudbu (opísané sú v prílohe B, tabuľke 2), ktorá podľa
stavu bude mať 3 rôzne prevedenia (Ingame_music_v). Jedná sa o minimálne zmeny, ktoré nebudú
zasahovať do kompozície ale budú znázorňovať istú zmenu, aby hudba nepôsobila repetitívne a
zároveň aby grafická zmena v leveli korešpondovala s hudobnou zmenou. Pod týmito malými
zmenami sa myslí výmena určitého hudobného nástroja za iný, alebo pridávanie ďalších hudobných
vrstiev k predošlej, čo nepredstavuje navýšenie pri produkcii hudby vďaka technológii FMOD na druhej
strane sa získa bohatší zážitok z hry.
● Izby - 5 soundtrackov (randomised/adaptive)

○

●

Náhodným zapínaním a vypínaním istých vrstiev vieme dosiahnuť “nikdy sa
neopakujúcu” hudbu, ktorá sa mení na základe stavu (parametra)
Main theme - 1 soundtrack (3min.)

Vertikálna a horizontálna orchestrácia hudby
Na dosiahnutie adaptívnej hudby a prirodzenosti zmien budú použité dve hlavné metódy: vertikálna
orchestrácia na zabezpečenie plynulého prechodu medzi scénami a horizontálna orchestrácia “riadenie” hudby na základe zapínaní a vypínaní slučiek v danej scéne.
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