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بازگشت باشکوه کونامی به مستطیل سبز

PES 2017 : فوتبال شرقـــی

ــول های  ــم کنس ــل شش ــدن نس ــام ش ــا تم ــی ب ــال کونام دوران اوج فوتب
بــازی بــه پایــان رســید و همــراه بــا خاطــرات خــوش یــازده یــار پیــروز، 
ــد.  ــوش ش ــن۲ فرام ــن و پلی استیش ــکوه پلی استیش ــای باش ــد از روزه بع
بازگشــت قدرتمنــد »فیفــا« در نســل هفتــم هرگــز اجــازه خودنمایــی بــه 
ــود  ــمگیر خ ــرات چش ــرفت ها و تغیی ــا پیش ــداد و ب ــه PES را ن مجموع
ــب  ــد و رقی ــه ده ــال ارائ ــازی فوتب ــی از ب ــاز عال ــک شبیه س توانســت ی
دیرینــه اش را بــا فاصلــه زیــادی پشــت ســر بگــذارد. فیفــا بــه انتخــاب 
اول مخاطبــان حرفــه ای بازی هــا تبدیــل شــد و کار بــه جایــی رســید کــه 
کونامــی تصمیــم گرفــت فوتبالــش را در کشــورهایی کــه شانســی بــرای 

فــروش نــدارد، منتشــر نکنــد.
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 کونامــی همه چیــز را از نــو آغــاز کــرد و ابتــدا بــا تعویــض موتــور بــازی 
تــاش کــرد فاصلــه اش را بــا تیــم مقابــل کمتــر کنــد و حداقــل بــا حفــظ 
آبــرو نتیجــه را واگــذار کنــد. تغییــرات و بهبودهــا یکــی بعــد از دیگــری 
ــن  ــا در ای ــن بازی ه ــا ســال گذشــته شــاهد یکــی از بهتری انجــام شــد ت
مجموعــه قدیمــی و به یادماندنــی باشــیم. کونامــی فاصلــه اش را بســیار کــم 
کــرده بــود، امــا همچنــان همــان مشــکات همیشــگی را داشــت؛ ماننــد 
هــوش مصنوعــی ضعیــف دروازه بان هــا و مدافعــان و نداشــتن حــق امتیــاز 
اســتفاده از نام هــای رســمی. بــا اینکــه امســال هــم همچنــان باید منچســتر 
یونایتــد را بــا نــام قرمزپوشــان در بــازی بشناســید و بــه دلیــل اســتفاده 
گســترده و همیشــگی فیفــا از نام  هــای رســمی تیم هــا و لیگ هــای معتبــر 
بــه »الکترونیــک آرتــز« رشــک ببریــد، امــا خیالتــان از بازگشــت باشــکوه 

کونامــی بــه مســتطیل ســبز آســوده خواهــد بــود. 

سبک: ورزشی
All Platforms :پلتفرم

Konami :تهیه کننده
    Konami :سازنده
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اعتماد کنید
ــازی  ــتند، نی ــردن PES هس ــازی ک ــل ب ــه اه ــانی ک ــتر کس ــوالً بیش معم
ــت های  ــی پس ــا جابه جای ــب ی ــش ترکی ــه ای در بخ ــات حرف ــه تنظیم ب
پیش فــرض بازیکنــان ندارنــد. بــا هــر ترکیبــی کــه بــازی کنیــد، بهتریــن 
روش بــرای رســیدن بــه دروازه حریــف، بــازی مســتقیم و روبه جلــو اســت. 
در ایــن میــان، کافــی اســت تــوپ را بــه بازیکنــی ماننــد رونالــدو برســانید 
تــا رونــد دویــدن بــه طــرف خــط دروازه را ادامــه دهــد و کار را بــا یــک 
ضربــه تمــام کنــد. پیــش از ایــن، فرقــی نمی کــرد مقابــل کــدام تیــم بازی 
ــهرت و  ــر ش ــه خاط ــه ب ــی ک ــر بازیکنان ــه ب ــا تکی ــواره ب ــد و هم می کنی
محبوبیــت، بیشــتر از ســایر بازیکنــان پرورانــده شــده بودنــد، نتیجــه الزم 
را بــه دســت می آوردیــد. بــا در نظــر گرفتــن ایــن نکتــه، نتیجــه بســیاری 
از مســابقات قابــل پیش بینــی بــود و برخــاف فیفــا، یــک تیــم متوســط 
ــن از  ــر کار گروهــی و کمــک گرفت ــه ب ــا تکی ــا ضعیــف نمی توانســت ب ی
ــد.  ــق کن ــروز مســابقه باشــد و شــگفتی خل ــای هوشــمندانه، پی تاکتیک ه
ــز باعــث می شــد بعــد از  ــان نی هــوش مصنوعــی بســیار ضعیــف بازیکن
چنــد مســابقه، راه هــای گل زنــی آســان و عجیــب را به راحتــی پیــدا کنیــد 
ــا  ــد. ب ــاز کنی ــژه ای ب ــاب وی ــان حس ــراوان دروازه بان ــتباه های ف و روی اش
ــی  ــکان جابه جای ــب و ام ــوع در بخــش ترکی ــواع تنظیمــات متن وجــود ان
ــت و هســته  ــز حقیق ــف، خــود ســازندگان نی ــان اســتراتژی های مختل می
اصلــی رونــد بازی شــان را می شــناختند و چیــز زیــادی از مخاطبــان طلــب 
نمی کردنــد. همــواره ایــن تعریــف جالــب میــان مخاطبــان شــکل گرفتــه 
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اســت کــه PES، »بــازی فوتبــال« و فیفــا، »فوتبــال بــازی کــردن« اســت؛ 
ــان را  ــه و جایگاه ش ــن دو مجموع ــای ای ــی تفاوت ه ــه به خوب ــی ک تعریف
نشــان می دهــد. امــا خوشــبختانه تاش هــای کونامــی بــرای تغییــر ایــن 
ــا  ــی، نتیجــه داده اســت ت ــگاه حقیق ــه جای ــدن PES ب ــف و بازگردان تعری
شــاهد بهتریــن شــماره در ایــن مجموعــه و یکــی از بهتریــن شبیه ســازهای 

فوتبــال باشــیم.

ــا زمانی کــه  ــل اســت، ام ــازی ســال قب ــگاه اول، PES 2017 همــان ب در ن
ــه  ــد، متوج ــر بگذاری ــت س ــف پش ــای مختل ــا تیم ه ــابقه را ب ــد مس چن
ــا  ــت. بهبوده ــده اس ــل ش ــر از قب ــیار بهت ــز بس ــه همه چی ــوید ک می ش
ــا  ــه ت ــتند ک ــه هس ــه ای و یکپارچ ــدر پای ــازی آن ق ــرفت های ب و پیش
ــرای هــر کــدام پیــدا  ــا توضیــح خاصــی را ب ــام ی ســاعت ها نمی توانیــد ن
ــد و  ــه کرده ای ــوب تکی ــن احســاس خ ــر ای ــه ب ــور ک ــا همان ط ــد. ام کنی
ــز  ــی و تمرک ــده اصل ــد، ای ــذت می بری ــان ل ــه ای بازیکنان ت ــازی حرف از ب
 PES 2017ســازندگان در شــماره جدیــد را درک می کنیــد. ســازندگان در
ــان در زمیــن و  ــه بازیکنان ت ــار بتوانیــد ب ــرای اولیــن ب ــد ب تــاش کرده ان
بــه کنتــرل خودتــان، بــه یــک انــدازه اطمینــان کنیــد و از ترکیــب ایــن دو 
بــا یکدیگــر راضــی باشــید. بــه ایــن ترتیــب دفــاع کــردن و بــازی بــدون 
ــی  ــای گل زن ــاختن موقعیت ه ــم س ــه و فراه ــدازه حمل ــه ان ــز ب ــوپ نی ت
مهــم اســت؛ نکتــه ای کــه در شــماره های گذشــته ایــن مجموعــه اهمیــت 
ــه  ــی کــه بعــد از زدن چنــد ضرب ــن تفاوت ــی نداشــت. امــا مهم تری چندان
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محکــم احســاس خواهیــد کــرد، بازگشــت یــک ســنگربان حرفــه ای اســت 
کــه ارمغــان بهبــود چشــمگیر هــوش مصنوعــی در ایــن شــماره اســت.

دروازه بان برتر
دیگــر خبــری از خروج هــای عجیب وغریــب دروازه بانــان نیســت و 
ــده  ــدد حساب ش ــروع مج ــک ش ــا از ی ــد فیف ــه مانن ــد بافاصل می توانی
کمــک بگیریــد. ایــن بــار عــاوه بــر اینکــه انیمیشــن های بســیار بهتــری 
ــری  ــای حرفه ای ت ــت، واکنش ه ــده اس ــی ش ــان طراح ــرای دروازه بان ب
ــا و  ــن واکنش ه ــد. ای ــان می دهن ــود نش ــا از خ ــع توپ ه ــرای دف ــز ب نی
ــه  ــز در مقایس ــت گل زدن نی ــده اس ــث ش ــمندانه باع ــای هوش خروج ه
ــان هنــگام  ــر ایــن، دروازه بان ــا گذشــته، کار دشــوارتری باشــد. افــزون ب ب
ضربه هــای کرنــر به خوبــی تــوپ را دور می کننــد و گاهــی فرصــت 
ــان  ــه دروازه بان ــه هم ــد. البت ــم می کنن ــان فراه ــی را برایت ــه خوب ضدحمل
توانایی هــای یکســانی ندارنــد، امــا وجــود یــک ســنگربان مطمئــن بــرای 
ــه بازی ســازی در زمیــن خــودی معنــا بخشــیده اســت. حــاال  ــار ب اولین ب
دروازه بانــی کــه بــازی بهتــری بــا پــا دارد، می توانــد در کار دفاعــی فشــرده 
بــا خــط دفاعــی همــکاری کنــد و توپ هــای بلنــد را بــا اطمینــان بســیار 
بیشــتری نصیــب خــود کنــد. ناگفتــه نمانــد کــه مثــل همیشــه می توانیــد 
ــای  ــن فرصت ه ــا گرفت ــع ی ــرای دف ــان را ب ــود، دروازه ب ــت خ ــا خواس ب
ــری  ــه و جای گی ــتن زاوی ــاهد بس ــد و ش ــو فرابخوانی ــه جل ــک ب تک به ت
مناســب از طــرف او باشــید. حــاال هــر تک به تــک یــا وارد شــدن مهاجــم 
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ــا  ــک گل آســان نیســت. ســازندگان ب ــا ی ــر ب ــه براب ــه محوطــه جریم ب
ــن  ــای ای ــکات و ضعف ه ــن مش ــی از مهم تری ــود، یک ــش های خ کوش
ــان جــای پیشــرفت  ــادی دروازه بان ــر بنی ــا تغیی ــه را برطــرف و ب مجموع

ــد. ــم کرده ان ــز فراه ــده نی ــماره های آین ــرای ش ــتر را ب بیش

پــاس کاری در مجموعــه PES یــک از نقــاط قــوت همیشــگی ایــن بــازی 
اســت کــه حتــی در ضعیف تریــن شــماره های آن نیــز خودنمایــی 
می کنــد. امــا ایــن بــار بــه لطــف کنتــرل دقیــق و بهبودیافتــه بازیکنــان، 
ــته  ــا گذش ــه ب ــان در مقایس ــت. بازیکن ــده اس ــدی ش ــه جدی وارد مرحل

شــکل 1: مهاجــم اصلــی و کمکــی، مدافعــان و دروازه بــان در حالــی کــه وظیفــه خــود را انجــام 

ــاده می شــوند. ــز آم ــرای قــدم بعــدی و پیش بینی نشــده نی ــورًا ب ــد، ف می دهن
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ــت  ــتری حرک ــت بیش ــک و دق ــا فیزی ــا ب ــد، ام ــری دارن ــرعت کمت س
ــس  ــوپ را ح ــرل ت ــان در کنت ــد وزن انس ــی می توانی ــد و به خوب می کنن
کنیــد. ایــن فیزیــک عالــی تنهــا نصیــب بازیکنــان نشــده اســت و حتــی 
ــد.  ــه زدن طــی می کن ــس از ضرب ــری را پ ــز مســیرهای واقعی ت ــوپ نی ت
بــه ایــن ترتیــب، ضربه هــای از راه دور و پشــت محوطــه جریمــه همچنــان 
ــا شــانس  ــا توپ ه ــی از اســتراتژی های گل زدن شــناخته می شــود، ام یک
ــری  ــاوه جای گی ــه ع ــد. ب ــط دروازه دارن ــور از خ ــرای عب ــری ب کمت
ــی  ــای خال ــکل گیری ج ــت ش ــر فرص ــن، کمت ــان در زمی ــب بازیکن مناس
ــری مناســب در  ــن جای گی ــد. ای ــم می کن ــان فراه ــرار مهاجم ــرای ف را ب
زمــان حملــه نیــز وجــود دارد و بــه ایــن ترتیــب ترکیبــی کــه بــرای بــازی 
انتخــاب می کنیــد، کامــًا بــر جریــان بــازی تأثیرگــذار اســت. البتــه نبایــد 
ــه  ــت ک ــی گذش ــم به راحت ــان ه ــب بازیکن ــع و مناس ــای به موق از تکل ه
برخــاف گذشــته بــه خطــا تبدیــل نمی شــوند و بــه زمان بنــدی دقیقــی 
ــد. همــه ایــن پیشــرفت ها باعــث شــده اند ماننــد مجموعــه  احتیــاج دارن
فیفــا گل هــا تنــوع بســیار زیــادی داشــته باشــند و نقــش بازیکنــان مهم در 

ــد. ــه چشــم بیای موقعیت هــای حســاس بیشــتر ب

ــت و  ــان نیس ــب دروازه بان ــای عجیب وغری ــری از خروج ه ــر خب "دیگ
ــک شــروع مجــدد حساب شــده  ــا از ی ــد فیف ــه مانن ــد بالفاصل می توانی

کمــک بگیریــد"
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ســازندگان ماننــد فیفــا توانایی هــای بــارز بازیکنان مختلــف را در بــازی در 
نظــر گرفته انــد تــا بــا شــناخت بهتــر یاران تــان، تصمیم هــای مناســب تری 
ــن  ــتن بازیک ــل و جاگذاش ــای دریب ــد. مکانیک ه ــاع بگیری ــه و دف در حمل
ــس  ــا اعتمادبه نف ــد ب ــده اند و می توانی ــی ش ــاره طراح ــز دوب ــل نی مقاب
ــی  ــواره کار گروه ــا هم ــد. ام ــل بزنی ــب دریب ــن مناس ــا بازیک ــل و ب کام
اهمیــت بســیار بیشــتری در بــازی دارد؛ چــرا کــه یــک دریبــل اشــتباه نــه 
تنهــا تــوپ را نصیــب تیــم مقابــل می کنــد، بلکــه آن هــا را در موقعیــت 
ضدحملــه نیــز قــرار می دهــد. در مقابــل، دریبــل موفــق می توانــد جــای 
ــاران خــودی فراهــم  ــه و حرکــت ســریع ی ــرای حمل ــی مناســب را ب خال

ــاز کنــد. کنــد و گــره درگیری هــا را در یــک منطقــه زمیــن ب

شــکل 2: قاب هــا و نماهایــی کــه بــرای بازپخــش یــا آغــاز مســابقه انتخــاب می شــوند، بســیار 

ــتند. زیبا هس

www.takbook.com

http://www.shabakeh-mag.com
http://www.shabakeh-mag.com/entertainment/5392


www.shabakeh-mag.com

کتاب  شبکه  17 | بازی  1|  برترین باز ی های 95 |  11

یکــی از ضعف هــای دیگــر مجموعــه PES تصمیم هــا و واکنش هــای 
تکــراری داور اســت کــه گرچــه بهبــود قابــل توجهــی در ایــن شــماره دارد، 
ــن،  ــا وجــود ای ــه عقــب اســت. ب ــن زمین ــان از رقیــب خــود در ای همچن
دیگــر خبــری از کارت هــای زرد و قرمــز پیش بینی شــده نیســت و داور بــا 
هــوش بیشــتری بــر بــازی نظــارت می کنــد. از طرفــی ســازندگان موفــق 
شــده اند تصمیم هــای آزاردهنــده داور را بــه احســاس اشــتباه کــردن تبدیل 
کننــد تــا رونــد بــازی شــباهت بیشــتری بــه فوتبــال واقعــی داشــته باشــد. 
ایــن موضــوع باعــث شــده اســت گاهــی احســاس کنیــد داور بــا بخشــش 
بیشــتری بــر بــازی نظــارت می کنــد تــا ماننــد یــک بــازی واقعــی از اینکه 
از جریمــه یــک خطــای چشــمگیر فــرار کرده ایــد، قــدردان داور و شــانس 
خــود باشــید. واکنش هــای داور و مدیریــت صحنه هــای حســاس نیــز بــه 
واقعیــت نزدیک تــر شــده اند و دیگــر الزم نیســت دســت راســت داور را 
کــه نشــان دهنده اجــازه زدن ضربــه اســت تــا مدت هــا بعــد از گــردش 
تــوپ تماشــا کنیــد. ایــن بــار داور حضــور بســیار پررنگــی در زمیــن دارد و 

بخشــی از لــذت و هیجــان بــازی را بــر عهــده گرفتــه اســت.

فاکس انجین
 )Fox Engine( »چند ســالی اســت کــه کونامــی از موتــور داخلــی »فاکــس
ــن شــماره  ــد کــه در آخری ــرای ســاخت مجموعــه PES اســتفاده می کن ب
از مجموعــه »متــال گیــر ســالید« )Metal Gear Solid( به خوبــی شــاهد 
قــدرت بصــری آن بودیــم. یــک موتــور قدرتمنــد می توانــد انیمیشــن های 
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واقعــی و گرافیــک بهتــری را فراهــم کنــد، امــا نمی توانــد جــای خالــی تنوع 
و دقتشــان را پــر کنــد. مجموعــه فیفــا ســال ها اســت کــه تمرکــز ویــژه ای 
ــیه های مســتطیل  ــن و حاش ــان در زمی ــش بازیکن ــر انیمیشــن های واکن ب
ســبز دارد کــه ایــن نکتــه یکــی از جذابیت هــای فیفــا در مقایســه بــا فوتبال 
ــد انیمیشــن های  ــار ســازندگان تــاش کرده ان کونامــی اســت. امــا ایــن ب
ــد  ــر بگیرن ــان در نظ ــرای بازیکن ــری را ب ــای واقعی ت ــوع و واکنش ه متن
تــا دیگــر همــه بــه یــک شــکل از گرفتــن کارت زرد یــا خــراب کــردن 
موقعیــت پشــیمان نشــوند. بــه عــاوه، چهــره بازیکنــان بــا دقــت بهتــری 
ــم  ــب ه ــازی رقی ــود در ب ــه موج ــی از نمون ــت و گاه ــده اس ــی ش طراح
بهتــر هســتند. حــاال ســازندگان بــه گرافیــک و حاشــیه هایی ماننــد حضــور 
تماشــاگران و تشویق هایشــان نیــز بــه انــدازه خــود بــازی اهمیــت داده انــد 

ــان بســازند.  ــری را برایت ــر و جذاب ت ــن واقعی ت ــا زمی ت

شکل 3: بازیکنان در این شماره درگیری فیزیکی بیشتری با یکدیگر دارند.
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لــذت واقعــی PES زمانــی میســر می شــود کــه آن را دونفــره و در مقابــل 
یــک فــرد واقعــی بــازی کنیــد. واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن لذت بیشــتر 
بــه خاطــر هــوش مصنوعــی ضعیــف تیــم مقابــل، تصمیم هــا و حرکت های  
تکراری شــان در میــان مخاطبــان شــکل گرفتــه اســت. در صورتــی کــه در 
فیفــا، بــازی در برابــر هــوش مصنوعــی بــه انــدازه کافــی غافل گیرکننــده 
ــاب  ــره حس ــش تک نف ــا روی بخ ــد ماه ه ــت و می توانی ــز اس و هیجان انگی
ــادی برطــرف  ــا حــد بســیار زی ــاز کنیــد. ایــن مشــکل درPES 2017 ت ب
شــده اســت و دیگــر مجبــور نیســتید بــرای یــک ضربــه کاشــته، کل بازی 
را منتظــر بمانیــد یــا از گل هــای تکــراری و ناعادالنــه حریــف آزرده خاطــر 
شــوید. بــا ایــن حــال کونامــی، بخــش آنایــن کاملــی را بــرای بــازی در 
نظــر گرفتــه اســت تــا بــا خیــال راحــت حریف هــای واقعــی را پیــدا کنیــد. 
ــد  ــم گرفته ان ــازی تصمی ــرورهای ب ــرد س ــود عملک ــرای بهب ــازندگان ب س
هــر بازیکــن فقــط بتوانــد بــا بازیکنانــی کــه در منطقــه وی حضــور دارنــد، 
روبــه رو شــود؛ امــا هنــوز کیفیــت و ســرعت مناســب بــرای یــک بــازی 
زنــده و روان وجــود نــدارد و بایــد خودتــان را بــرای مشــکات بســیاری 
در برقــراری ارتبــاط یــا افــت نــرخ فریــم و کنــدی اجــرای دســتورهایتان 
ــی  ــای گیم پل ــه مکانیک ه ــازی ای ک ــرای ب ــن موضــوع ب ــد. ای ــاده کنی آم
آن بــر مبنــای زمان بنــدی دقیــق طراحــی شــده اند، به شــدت آزاردهنــده 

اســت.
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سوت پایان
فیفــا هــر ســال همــه مخاطبــان را بــا افــزودن امکانــات و بخش هــای جدید 
غافل گیــر می کنــد، امــا زمــان آن رســیده اســت تــا بــار دیگــر بــرای بــه 
ــانه  ــی را شانه به ش ــد و کونام ــاش کن ــی ت ــام قهرمان ــت آوردن ج دس
خــود ببینــد. ســال گذشــته الکترونیــک آرتــز بــرای اولین بــار بــا اضافــه 
کــردن تیم هــای ملــی بانــوان بــه مجموعــه فیفــا توانســت توجــه زیــادی 
بــه خــود جلــب کنــد. امســال نیــز بــا معرفــی بخــش داســتانی، حــرف و 
ــد  ــش جدی ــن بخ ــت. در ای ــه اس ــه راه انداخت ــی را ب ــای فراوان حدیث ه
ــا،  ــیر گفت وگوه ــاب مس ــکان انتخ ــینمایی و ام ــای س ــا میان پرده ه ــه ب ک
دســت کمــی از یــک بــازی ماجرایــی نــدارد، می توانیــد مســیر پیشــرفت 
یــک بازیکــن جــوان و مشــکاتش در راه ســتاره شــدن یــا نیمکت نشــینی و 
شکســت را تجربــه کنیــد. امــا یادتــان باشــد زمانــی کــه نوبــت به مســابقه 
ــمگیر و  ــای چش ــن ویژگی ه ــدام از ای ــد، هیچ ک ــن برس ــازی در زمی و ب

بــزرگ نمی تواننــد موفقیــت هســته اصلــی بــازی را تضمیــن کننــد.

"ســازندگان بــه گرافیــک و حاشــیه هایی ماننــد حضــور تماشــاگران و 
تشویق هایشــان نیــز بــه انــدازه خــود بــازی اهمیــت داده انــد تــا زمیــن 

ــازند " ــان بس ــری را برایت ــر و جذاب ت واقعی ت

ــا و  ــا، لباس ه ــتفاده از نام ه ــای اس ــود امتیازه ــم کمب ــوز ه ــه هن گرچ
ــرد  ــراف ک ــد اعت ــود، بای ــاس می ش ــوع در PES احس ــگاه های متن ورزش
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ــا  ــم و ب ــادت کرده ای ــوع ع ــن موض ــه ای ــًا ب ــال ها کام ــس از س ــه پ ک
ــد خوشــحال  ــا لیــگ جدی ــم ی ــک تی ــا ی ــد کونامــی ب ــرارداد جدی هــر ق
می شــویم. شــماره جدیــد ایــن مجموعــه تنهــا یــک گام دیگــر تــا قهرمانــی 
فاصلــه دارد و ایــن نکتــه، منتشــر شــدن شــماره آینــده هــر دو بــازی را 
ــام  ــان تم ــع مخاطب ــه نف ــت ب ــه در نهای ــت لذت بخــش ک ــک رقاب ــه ی ب
می شــود، تبدیــل خواهــد کــرد. کونامــی موفــق شــده اســت هســته کامــل 
و بنیــان کم نقصــی را بــرای آینــده فراهــم کنــد کــه هــر چیــزی می توانــد 
ــن آن  ــران فروریخت ــود و کســی نگ ــه ش ــم اضاف ــاختار محک ــن س ــه ای ب
نباشــد؛ مســیری کــه فیفــا و الکترونیــک آرتــز چند ســال زودتــر از همتای 

ــته اند. ــر گذاش ــت س ــان پش شرقی ش

   را درلینکدین دنبال کنید
http://ir.linkedin.com/in/shabakehonline
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همان الگوی همیشگی اما با روایتی جدید

جنگــاوری فضایــی؛ بررسی نسخه جدید بازی
Call of Duty 

اکتیویــژن، ناشــر و تهیه کننــده مجموعــه »نــدای وظیفــه«، دو ســال 
ــتودیوی  ــه اس ــط س ــا توس ــان بازی ه ــاخت هم زم ــد و س ــش، از تولی پی
»اینفینیتــی وارد« )Infinity Ward(، »تری آرک« )Treyarch( و »اســلج همر 
گیمــز« )Sledgehammer Games( خبــر داد و ســه ســال کامــل را برای 
توســعه هــر قســمت بــرای ســازندگان فراهــم کــرد. بــه ایــن ترتیــب، بــا 
اینکــه هــر ســال قســمت تــازه ای از ایــن مجموعــه منتشــر می شــود، امــا 
ــه اســتانداردهای الزم را در  ــرای رســیدن ب ــی ب ســازندگان فرصــت کاف

اختیــار خواهنــد داشــت.
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ــه »ارواح« را  ــی وارد، زیرمجموع ــتودیوی اینفینیت ــود اس ــرار ب ــه ق ــا اینک ب
بــه عنــوان قســمت تــازه نــدای وظیفــه ادامــه دهــد، بازخــورد ضعیــف و 
ــمت از  ــک قس ــا ی ــار تنه ــرای اولین ب ــد ب ــث ش ــازی باع ــار ب دور از انتظ
یــک زیرمجموعــه ســاخته شــود. در عــوض، ســازندگان ســراغ ســاخت 
ــان نــدای وظیفــه  ــار دیگــر میزب ــا یک ب زیرمجموعــه جدیــدی رفته انــد ت
باشــند. »نــدای وظیفــه: جنــگاوری بی انتهــا« در آینــده و جنگ هــای فضایــی 
ــخصیت های  ــذاب و ش ــتان ج ــک داس ــال ها ی ــد از س ــان دارد و بع جری
دوست داشــتنی را بــرای مخاطبــان سرســخت ایــن مجموعــه فراهــم کــرده 
اســت. منتشــر شــدن یــک قســمت جدیــد از یــک مجموعــه در هــر ســال 
کار بســیار ســختی اســت کــه هر ناشــر و تهیه کننــده ای تــوان آن را نــدارد. 
امــا نکتــه منفــی آن اســت کــه مخاطبان، بــازی را هر ســال با شــماره ســال 
ــه  ــدرت دســت ب ــازندگان به ن ــی س ــد و از طرف ــته مقایســه می کنن گذش
تغییــرات بنیادیــن می زننــد. جنــگاوری بی انتهــا نیــز قربانــی چنیــن نــگاه و 
البتــه تجربــه بی نقــص »عملیــات ســری Black Ops III( »۳( و »جنــگاوری 

پیشــرفته« )Advanced Warfare( در ســال های گذشــته شــده اســت. 

سبک: تیراندازی اول شخص
PC, PS4, Xbox One :پلتفرم

Activision :تهیه کننده
    Infinity Ward :سازنده

امتیاز: 5/4  
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جاذبه
مجموعــه نــدای وظیفــه از الگویــی ثابــت و همیشــگی اســتفاده می کنــد که 
بعــد از ســال ها بــه امضــا و ویژگــی آن تبدیــل شــده اســت. ضرباهنــگ 
ســریع، میان پرده هــا، صحنه هــای ســینمایی و ازپیش کارگردانی شــده 
ــم  ــک فیل ــت کمی از ی ــازی دس ــتانی ب ــش داس ــده اند بخ ــث ش ــه باع ک
اکشــن و پرهزینــه نداشــته باشــد. امــا موفقیــت نــدای وظیفــه و محبوبیــت 
آن بــه ایــن خاطــر اســت کــه اســتودیوهای دیگــر نمی تواننــد همیــن ایــده 
و الگــوی همیشــگی را کــه کامــًا بــرای مخاطبــان مشــخص شــده اســت، 
در بازی هــای خــود پیــاده کننــد؛ حتــی مجموعــه میــدان نبــرد هــم کــه 
ســال ها اســت بــه عنــوان رقیــب نــدای وظیفــه شــناخته می شــود، امســال 
بــرای اولیــن بــار موفــق شــده اســت بــه اســتانداردهای اکتیویــژن برســد 
ــره از آن پیشــی  ــن و چندنف ــت آنای ــد حال و در بعضــی از بخش هــا مانن
بگیــرد. امــا برخــورد منتقــدان و مخاطبــان بــا نــدای وظیفــه مانند آشــنایی 
بــا شــخصی اســت کــه همیشــه می توانیــد او را ماقــات کنیــد. بــه ایــن 
ــه  ــد، بلک ــد دی ــا و مشــکاتش را بیشــتر خواهی ــا ایراده ــه تنه ــب ن ترتی
معیارهــای بیشــتری بــرای مقایســه و نقــد او خواهیــد داشــت. اکتیویــژن 
نیــز بــا آگاهــی از ایــن نکتــه، هــر ســال تــاش می کنــد نــدای وظیفــه را 
بــا حال وهــوای جدیــدی آمــاده کنــد تــا ایــن محصــول پرفــروش و موفــق 
دنیــای ســرگرمی همچنــان تــازه و جــذاب باقــی بمانــد. امــا واقعیــت ایــن 
اســت در دوره ای کــه ســازندگان یــک مجموعــه در طــول ســال ها، امکانات 
ــد،  ــر می گیرن ــف در نظ ــمت های مختل ــرای قس ــدودی را ب ــوع مح و تن
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ــال  ــر س ــه ه ــازی ای ک ــرای ب ــی ب ــای گیم پل ــل مکانیک ه ــر کام تغیی
ــود  ــل وج ــن دلی ــه همی ــواری اســت. ب ــود، کار بســیار دش منتشــر می ش
ــان  ــی امتح ــای قبل ــه در بازی ه ــی ک ــا و کنترل های ــدادی از مکانیک ه تع
ــود. اعضــای اســتودیوی  ــد، دور از انتظــار نخواهــد ب خــود را پــس داده ان
ــکان آن  ــه ام ــی ک ــل در بخش های ــد حداق ــاش کرده ان ــی وارد ت اینفینیت
را دارنــد، بــازی متفاوت تــری را در مقایســه بــا گذشــته بــرای مخاطبــان 
آمــاده کننــد و بهتریــن تغییــر و تاشــی کــه کامــًا نتیجــه داده اســت، 

ــت. ــدنی آن اس ــخصیت های فراموش نش ــتان و ش داس

بــرای شــخصیت پردازی، بــه یــک بــازی نقش آفرینــی بــا صدهــا ســاعت 
ــدادی  ــو و تع ــط گفت وگ ــد خ ــا چن ــه ب ــد؛ بلک ــاج نداری ــی احتی گیم پل
ــه شــخصیتتان را در  ــج دقیق ــر از پن ــد در کمت ــر می توانی ــم باورپذی تصمی
ذهــن مخاطــب مانــدگار کنیــد. داســتان جنــگاوری بی انتهــا نیــز بــا همیــن 
ــد  ــی کن ــری را معرف ــخصیت های باورپذی ــود ش ــق می ش ــا موف ظرافت ه
ــد از  ــز« بع ــک ِری ــت. »نی ــم اس ــان مه ــرای مخاطب ــان ب ــه سرنوشتش ک
کشــته شــدن فرمانــده ســفینه و بــا وجــود موقعیــت حساســی کــه جامعــه 
ــع  ــود. مناب ــده می ش ــین فرمان ــد، جانش ــد می کن ــی را تهدی ــی فضای جهان
زمیــن تمــام شــده اند و کشــورهای مختلــف بــا همــکاری یکدیگــر تــاش 
ــد؛  ــم کنن ــان را فراه ــورد نیازش ــع م ــر مناب ــیاره های دیگ ــد از س می کنن
ایــن موضــوع باعــث شــده اســت ســیاره های زیــادی در اختیــار انســان ها 
قــرار بگیــرد. در ایــن میــان گروهــی نیــز وظیفــه حفــظ امنیــت را بــر عهده 

www.takbook.com

http://www.shabakeh-mag.com


www.shabakeh-mag.com

کتاب  شبکه  17 | بازی  1|  برترین باز ی های 95 |  20

دارنــد و نیــک و همراهــان ســفینه اش یکــی از آن هــا هســتند. امــا گروهــی 
ــار  ــی و در اختی ــتگاه های فضای ــن ایس ــت گرفت ــرای در دس ــبه نظامی ب ش
گرفتــن منابــع وارد جنــگ می شــوند و زمیــن و ســاکنان آن نیــز از ایــن 

ــد. ــب نمی مانن ــری بی نصی درگی

گرچــه نویســندگان تــاش کرده انــد دنیــای باورپذیــری را ماننــد مجموعه 
»اثــر جرمــی« )Mass Effect( در کهکشــان بســازند، ایــن دنیــا خالــی از 
جزئیــات اســت و نام هــا و تجهیــزات پیشــرفته تنها بهانــه ای بــرای معرفی 
محیــط بــازی هســتند. ناگفتــه نمانــد کــه خبــری از موجــودات فضایــی در 
بــازی نیســت و ماندگارتریــن نقــش را روباتــی بــه نــام »ایتــان« بــه عهــده 
دارد کــه در نبردهــا همــواره همــراه نیــک اســت و بــه او کمــک می کنــد. 

شکل 1: جزئیات صحنه در نبردهای فضایی بسیار چشمگیر و زیبا هستند.
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نویســندگان به خوبــی الگــوی تکــراری یــک روبــات را کنــار گذاشــته اند و 
ــد.  ــدارک دیده ان ــرای آن ت ــی ب ــخصیت پردازی کامل ــان ها ش ــد انس مانن
ــا دیگــر هم رزم هــای خــود نیــز یکــی دیگــر از  از طرفــی رابطــه نیــک ب
ــوان یــک هــم رزم زن،  ــه عن ــورا« هــم ب جذابیت هــای داســتان اســت. »ن
پرداخــت بســیار مناســبی دارد و تعریف هــای تکــراری و قابــل پیش بینــی 
ــان، گرچــه  ــار زده اســت. در پای ــازی اکشــن را کن از یــک زن در یــک ب
همراهی تــان بــا نیــک و هم رزم هــای وی تنهــا پنــج تــا هفــت ســاعت طول 
ــازی و یکــی از بهتریــن روایت هــا در  می کشــد، مهم تریــن نقطــه قــوت ب

ایــن مجموعــه از زمــان جنــگاوری نویــن تاکنــون اســت.

دژ فضایی
ــه  ــوند ک ــته تقســیم می ش ــه دس ــه س ــای آن ب ــازی و مکانیک ه ــد ب رون
ــی در  ــد. وقت ــود را دارن ــاص خ ــای خ ــا و مکانیک ه ــدام جذابیت ه هرک
مکان هــای بســته یــا روی زمیــن ســیاره ها هســتید، بــا همــان روند آشــنای 
ایــن مجموعــه طــرف هســتید. بــرای بــه دســت گرفتــن اســلحه های بهتر 
و قوی تــر بایــد کمــی منتظــر بمانیــد، امــا بــه لطــف نشــانه گیری دقیــق 
ــا دور  ــرای درگیری هــای نزدیــک ی و بی نقــص ایــن مجموعــه مشــکلی ب
ــمنان  ــود دش ــل وج ــه دلی ــه ب ــاف همیش ــه برخ ــت. البت ــد داش نخواهی
قوی تــر کــه زره هــای مقاوم تــری دارنــد، از ضرباهنــگ بــاالی بــازی کــم 
ــع  می شــود. در ایــن موقعیت هــا چــاره ای جــز پنهــان شــدن پشــت موان
یــا جابه جایــی ســریع نخواهیــد داشــت و دیگــر خبــری از شــلیک ســریع 
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و رســیدن بــه پایــان نقشــه نخواهــد بــود. بخــش دوم بــازی درگیــری در 
ــًا  ــازی را کام ــوای ب ــه حال وه ــت ک ــا اس ــان فض ــر و در می ــه صف جاذب
ــه  ــان کــه حرکــت ب ــا لبــاس نظامــی خاصت دگرگــون می کنــد. همــراه ب
جهت هــای مختلــف را فراهــم می کنــد، یــک قــاب ویــژه هــم در اختیــار 
ــع  ــن موان ــریع تر بی ــی س ــرای جابه جای ــد از آن ب ــه می توانی ــد ک داری
ــه  ــن، اگــر در لحظــه مناســب قــاب را ب ــر ای ــزون ب ــد. اف کمــک بگیری
طــرف دشــمن پرتــاب کنیــد، می توانیــد او را بــه طــرف خــود بکشــید و 
بــا یــک تمام کننــده زیبــا کارش را بســازید. امــا نشــانه گیری و تشــخیص 
موقعیــت دشــمنان در نبردهایــی کــه در جاذبــه صفــر انجام می شــوند، کار 
بســیار ســختی اســت کــه البتــه ایــن موضــوع از ضعــف خــود بازی اســت. 
ســازندگان در ابتــدای درگیــری محــل قــرار گرفتــن دشــمنان را مشــخص 
می کننــد و دیگــر هیــچ راهنمایــی در کار نخواهــد بــود. بــه ایــن ترتیــب 
ــا  ــت، گلوله ه ــخص نیس ــه مش ــی ک ــه از طرف ــد ک ــش می آی ــیار پی بس
بــه ســمتتان می آینــد و تــا بــه خودتــان مســلط شــوید، بایــد بــازی را از 
ــد. یــک نقشــه کوچــک کــه شــما را در  ــن چک پوینــت آغــاز کنی آخری
ــان نشــان مــی داد، می توانســت  مرکــز و موقعیــت دشــمنان را در اطرافت
ــن بخش هــای هیجان انگیــز را بهبــود ببخشــد؛ امــا جنــگاوری  کیفیــت ای

بی انتهــا هنــوز یــک بــرگ برنــده دیگــر هــم در بخــش داســتانی دارد.
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ــد  ــری را مانن ــای باورپذی ــد دنی ــالش کرده ان ــندگان ت ــه نویس گرچ
ــن  ــازند، ای ــان بس ــی« )Mass Effect( در کهکش ــر جرم ــه »اث مجموع

ــت ــات اس ــی از جزئی ــا خال دنی

ــه  ماشــین های جنگــی یــا وســایل نقلیــه نظامــی همــواره بخشــی از تجرب
ــر  ــازی ب ــد ب نــدای وظیفــه هســتند، امــا ســال ها اســت کــه تمرکــز رون
ــد.  ــازی نبوده ان ــی ب ــای اصل ــی از مکانیک ه ــوده و بخش ــا نب روی آن ه
ــر  ــی بخــش جدایی ناپذی ــای فضای ــا جنگنده ه ــریع ب ــای س ــار نبرده این ب
ــد همیشــگی آن ایجــاد کــرده  ــان رون ــادی را می ــوع زی ــوده و تن ــازی ب ب
اســت. در ایــن نبردهــا بایــد بــا جنگنده هــای دشــمن درگیــر شــوید و در 
فضــای کهکشــان زنــده بمانیــد. البتــه ایتــان هــم بــه عنــوان کمک خلبــان 
ــی  ــه کم ــد. گرچ ــی نکنی ــا احســاس تنهای ــان اســت ت ــده در کنارت جنگن
ــه کنتــرل جنگنده هــا عــادت کنیــد، مأموریت هــای  ــا ب طــول می کشــد ت
ــه  ــب س ــا ترکی ــه اوج آن ه ــرد ک ــد ک ــه خواهی ــزی را تجرب هیجان انگی

بخــش مختلــف رونــد بــازی بــا یکدیگــر اســت. 

ــمت  ــه در قس ــی ک ــه فضای ــک نقش ــا کم ــد ب ــار می توانی ــرای اولین ب ب
ــی  ــای جانب ــراغ مأموریت ه ــت، س ــان اس ــفینه در اختیارت ــی س فرمانده
برویــد. ایــن مأموریت هــای کوتــاه هــر کــدام ویژگــی و رونــد مخصــوص 
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بــه خــود را دارنــد و تجربــه بخــش داســتانی را افزایــش می دهنــد. افــزون 
بــر ایــن شــانس بیشــتری بــرای پــرواز بــا جنگنده هــا خواهیــد داشــت تــا 
پروازهــا و نبردهــای کوتــاه در مأموریت هــای اصلــی جبــران شــود. یکــی 
از بهتریــن مأموریت هــای جانبــی نیــز از بیــن بــردن یکــی از فرمانده هــای 
دشــمن اســت کــه بایــد آن را بــه صــورت مخفــی کاری تمــام کــرده و از 
یــک هویــت ناشــناس اســتفاده کنیــد. ایــن مأموریت هــای جانبــی بســیار 
کوتــاه هســتند، امــا جزئیــات بســیاری را از داســتان بــازی روایــت می کنند 
ــد  ــد مانن ــه نبای ــد. البت ــان می گذارن ــتری را در اختیارت ــات بیش و اطاع
ــف  ــادی از ســفینه و قســمت های مختل ــی انتظــار زی ــر جرم مجموعــه اث
ــه طــرف  ــت ب ــار کــه در راه یــک مأموری ــا هــر ب آن داشــته باشــید، ام
جنگنــده خــود می رویــد، بــه جــای تماشــای صفحــه آمــاده شــدن بــازی، 
ــه ای از  ــد و لحظ ــوش کنی ــخصیت ها گ ــای ش ــه گفت وگوه ــد ب می توانی

بــازی جــدا نشــوید.

ــگار  ــد و ان ــا« می زن ــگاوری بی انته ــرف اول را در »جن ــازی ح ــد ب ــی رون ــکل 2: کارگردان ش

ــت.  ــان اس ــان در جری ــی در اطرافت ــینمایی کامل ــم س فیل
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ــت.  ــکلی اس ــتم کار مش ــل هش ــازی در نس ــک ب ــک ی ــت از گرافی صحب
بعــد از چنــد ســال حــاال دیگــر بــه بافت هــای باکیفــت، نورپردازی هــای 
ــا  ــم. ام ــادت کرده ای ــخصیت ها ع ــی ش ــن های واقع ــه ای و انیمیش حرف
ــدای وظیفــه و جنــگاوری بی انتهــا را از دیگــر بازی هــا  آنچــه مجموعــه ن
جــدا می کنــد،  اســتفاده به موقــع و مناســب از امکانــات بصــری اســت و در 
ایــن زمینــه هیــچ کم وکســری نــدارد. واقعیــت ایــن اســت کــه طراحــان 
هنــری و کارگــردان بــازی از همــه تــوان موتــور گرافیکــی بازی بــرای خلق 
جلوه هــای ســینمایی کمــک گرفته انــد و لحظــه ای شــما را رهــا نمی کننــد. 
ــار ســازندگان  ــن فرصــت را در اختی نقشــه های بســته و کوچــک  هــم ای
قــرار داده انــد تــا بــرای هــر قدمتــان برنامه ریــزی کننــد. بــه ایــن ترتیــب 
ــن گرافیــک و جلوه هــای بصــری را در بخــش  مشــخص اســت کــه چنی
آنایــن و چندنفــره کــه بــا نــرخ ثابــت ۶۰ فریــم اجــرا می شــود، نخواهیــد 

دیــد.

ندای آنالین
ــه ای  ــه بهان ــدای وظیف ــه ن ــه بخــش داســتانی مجموع ــا اســت ک مدت ه
ــا پشــتیبانی  ــن اســت. ســازندگان هــم ب ــا بخــش آنای ــرای آشــنایی ب ب
کامــل ایــن بخــش و منتشــر کــردن نقشــه ها و امکانــات تــازه شــما را تــا 
یــک ســال و تــا زمــان بــه بــازار آمــدن شــماره جدیــد ســرگرم می کننــد. 
بخــش چندنفــره جنــگاوری نویــن بســیار شــبیه »عملیات ســری ۳« اســت 
و از همــان مکانیــک حرکــت روی دیوارهــا و کمــک گرفتــن از جت پــک 
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بــرای حرکــت در نقشــه اســتفاده می کنــد. طبــق معمــول هــم کاس هــای 
مختلفــی وجــود دارنــد کــه بــرای هــر کــدام توانایی هــای مخصوصــی در 
نظــر گرفتــه شــده اســت. امــا ســازندگان بــرای تازه کارهــا و کســانی کــه 
ــی  ــای گروه ــوان مأموریت ه ــه عن ــی را ب ــد، بخش ــری دارن ــه کمت تجرب
طراحــی کرده انــد کــه هــر کــدام هــدف مشــخصی دارنــد. در ایــن بخــش 
دیگــر نگــران عقــب مانــدن از دیگــران و عصبانــی کردنشــان نخواهیــد بود 
و بــا خیــال راحــت می توانیــد بــرای ارتقــای شــخصیت خــود و بــه دســت 

آوردن امتیــاز تجربــه بــرای اســلحه ها و امکانــات جدیــد تــاش کنیــد.

نبردهــای ســریع بــا جنگنده هــای فضایــی بخــش جدایی ناپذیــر بــازی 
بــوده و تنــوع زیــادی را میــان رونــد همیشــگی آن ایجــاد کــرده اســت

بــا اینکــه اکتیویــژن تاکنــون دربــاره ِســرورهای اختصاصــی بــازی اظهــار 
ــی از  ــا یک ــه بیشــتر وقت ه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــرده اســت، ب ــری نک نظ
ــازی او  ــه ب ــان شــناخته می شــود و دیگــران ب ــوان میزب ــه عن ــان ب بازیکن
ــت  ــرعت و دق ــه س ــه ب ــی ک ــوع در بخش ــن موض ــوند. ای ــه می ش اضاف
زیــادی احتیــاج دارد، باعــث شــده اســت تــا تجربه روانی نداشــته باشــید و 
بارهــا بــا افــت نــرخ فریــم روبــه رو شــوید. افــزون بــر ایــن، سیســتم احیای 
بازیکنــان در نقشــه نیــز ایرادهــای فراوانــی دارد و بــازی نمی توانــد مــکان 
امنــی را بــرای بازگردانــدن شــما بــه نقشــه انتخــاب کنــد. بــه ایــن ترتیب 
بســیار پیــش می آیــد کــه بــازی درســت شــما را در میــان درگیــری یــا 
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مقابــل رقیــب احیــا  کنــد و تــا بــه خودتــان بیاییــد بــا یــک گلولــه نقــش 
ــک همــکاری گروهــی و  ــال ی ــه هــر حــال اگــر دنب ــن شــوید. ب ــر زمی ب
بــدون مشــکل هســتید، بهتــر اســت هم زمــان بــا حالــت چندنفــره ســراغ 
بخــش زامبــی برویــد کــه حــاال بــه ســنت نــدای وظیفــه بــه یــک بــازی 

جانبــی تبدیــل شــده اســت.

ــات  ــت عملی ــمت نخس ــار در قس ــرای اولین ب ــری آرک« ب ــتودیوی »ت اس
ســری یــک بخــش جانبــی را بــا حضــور زامبی هــا معرفی کــرد که داســتان 
ــی وارد  ــه خــود را داشــت. اســتودیوی اینفینیت ــوای مخصــوص ب و حال وه
هــم امســال ایــن ســنت را ادامــه داده و ســراغ چهــار شــخصیت در دهــه 
هشــتاد میــادی رفتــه اســت کــه در یــک شــهربازی پــر از زامبی هــای 
ــر  ــه شــخصیت دیگ ــا س ــن ب ــکاری آنای ــده اند. هم ــار ش ــف گرفت مختل
حــرف اول را در ایــن بخــش می زنــد و تــا رســیدن نقشــه های جدیــد، بــا 
محیط هــای مختلفــی در شــهربازی طــرف هســتید کــه قــدم گذاشــتن بــه 
هــر کــدام از آن هــا بــه برنامه ریــزی گروهــی احتیــاج دارد. خوشــبختانه، 
هــر اســلحه یــا ارتقایــی را کــه در بخــش زامبــی یــا حالــت چندنفــره بــه 
دســت بیاوریــد، در هــر دو بخــش قابــل دسترســی اســت. بــرای مثــال، 
اگــر یــک ســاح را در ســناریوهای چندنفــره نصیــب خــود کــرده  باشــید 
ــه  ــی ب ــن را در بخــش زامب ــد دوربی ــی آن مانن ــای اضاف و بعــد، ویژگی ه
دســت بیاوریــد، می توانیــد هــر دو را در هــر بخشــی کــه می خواهیــد، بــا 

هــم اســتفاده کنیــد. 
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شکل 3: »ایتان« یکی از به یادماندنی ترین روبات ها در بازی های اکشن است. 

جنگاوری ناتمام
جنــگاوری بی انتهــا در مقایســه بــا »میــدان نبــرد ۱« در مقــام پایین تــری 
قــرار می گیــرد و مشــکات فنــی فراوانــی در بخــش چندنفــره و آنایــن 
ــوند. از  ــرف ش ــد برط ــای جدی ــا آپدیت ه ــتیم ب ــدوار هس ــه امی دارد ک
طرفــی تنهــا کســانی کــه یکــی از نســخه های ویــژه بــازی را تهیــه کننــد 
ــی از  ــن« )Modern Warfare(، یک ــگاوری نوی ــازی »جن ــد بازس می توانن
بهتریــن شــماره های ایــن مجموعــه را دانلــود کننــد کــه بعــد از ســال ها 
ــن  ــا ای ــت. ام ــر اس ــه بهت ــدای وظیف ــد ن ــماره های جدی ــان از ش همچن
تصمیــم اکتیویــژن بســیاری از مخاطبــان را ناراحــت و ناامیــد کــرده اســت 
و کســانی کــه نســخه معمــول جنــگاوری بی انتهــا را خریــده باشــند، بــه 
ایــن محتــوای اضافــی ارزشــمند دسترســی نخواهنــد داشــت. اســتودیوی 
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»اینفینیتــی وارد« کــه زمانــی بــا ســاخت »جنــگاوری نویــن« تعریــف کامــًا 
ــت  ــرار اس ــرد، ق ــه ک ــخص ارائ ــدازی اول ش ــبک تیران ــدی را از س جدی
ــاد اهــل  ــده ادامــه دهــد. اگــر زی ــگاوری بی انتهــا را در ســال های آین جن
بــازی آنایــن نیســتید و دلتــان می خواهــد یــک بخش داســتانی ســینمایی 
ــه کنیــد،  ــا شــخصیت های دوست داشــتنی تجرب و لذت بخــش را همــراه ب
جنــگاوری بی انتهــا شــما را ناامیــد نخواهــد کــرد. در غیــر ایــن صــورت 
بهتــر اســت تــا زمــان برطــرف شــدن ایرادهــای بخــش آنایــن یــا فروش 

جداگانــه بازســازی جنــگاوری نویــن، منتظــر بمانیــد.

کتاب الکترونیک ترفند های وای فای    
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quantum break بررسی بازی

شکاف کوانتومی؛ در جست وجوی زمان ازدست رفته

اســتودیوی »رمــدی« )Remedy( پیــش از آنکــه بــه دلیــل »آلــن ویــک« 
ــرن  ــدای ق ــا »شــکاف کوانتومــی« مشــهور شــود، در ابت )Alan Wake( ی
ــتاندارهای  ــن« )Max Payne( اس ــس پی ــام »مک ــه ن ــاهکاری ب ــا ش ۲۱ ب
ــوان  ــان به عن ــه همچن ــه داد ک ــازی ارائ ــک ب ــرای ســاخت ی ــازه ای را ب ت
ــر  ــتانی نفس گی ــده آل و داس ــی ای ــک گیم پل ــب ی ــی از ترکی ــه کامل نمون

ــت. ــده اس باقی مان
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ــر  »ســم لیــک« )Sam Lake( کــه نوشــتن داســتان شــماره نخســت را ب
عهــده داشــت، در »مکــس پیــن ۲« نیــز پــا را فراتــر گذاشــت و موفق شــد 
ــر شــخصیت پردازی  ــاوه ب ــک، ع ــم ســینمایی درجــه ی ــک فیل ــد ی مانن
قــوی، روایتــی عالــی از شــکل گیری رابطــه شــخصیت ها در طــول قصــه و 
انگیزه هایشــان در طــول داســتان را بــه مخاطــب نشــان دهــد. امــا قصــه  
ــازی  ــوآور ب ــی ن ــود و گیم پل ــن نب ــس پی ــوت مک ــه ق ــا نقط ــذاب تنه ج
ــا ترکیــب مکانیک هایــی از جنــس مجموعــه »ماتریکــس« باعــث شــد  ب
مخاطبــان بــا فضــای جدیــدی بــرای شــلیک و کنتــرل شــخصیت بــازی 
بــا کمــک آهســته کــردن زمــان روبــه رو شــوند کــه پیــش از مکــس پیــن 
آن را تجربــه نکــرده بودنــد. بــه ایــن ترتیــب داســتان و شــخصیت پردازی، 
ــدی  ــدی اســتودیوی رم ــه امضــای اب ــی ب ــت در گیم پل ــا خاقی ــراه ب هم
تبدیــل شــدند و ایــن رونــد در »آلــن ویــک«، شــاهکار بعــدی اســتودیو نیز 
ــا ترس هــای درونــش بــه تصویــر می کشــید،  کــه قصــه نویســنده ای را ب

ادامــه پیــدا کــرد.

حــاال نوبــت بــه شــکاف کوانتومــی رســیده اســت تــا تمــام ایــن ویژگی هــا 
را بــا کمــک قــدرت نســل جدیــد، وارد مرحلــه تــازه ای کنــد. امــا انبــوه 
ــان از  ــار مخاطب ــدن انتظ ــتر ش ــرف و بیش ــک ط ــی از ی ــای عال بازی ه
ــت  ــرای ثاب ــی ب ــدی و مهم ــون ج ــا آزم ــازندگان را ب ــر، س ــرف دیگ ط
ــی  ــن رونمای ــان اولی ــه از هم ــاخت ک ــه س ــان مواج ــردن توانایی های ش ک
بــازی بــرای کنســول مایکروســافت در رویــداد معرفــی ایکس باکــس وان 
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در ســال ۲۰۱۳ آغــاز شــد. گرچــه مدتــی قبل از منتشــر شــدن بــازی خبر 
آمــاده شــدن آن بــرای رایانه هــای شــخصی عــده ی زیــادی را خوشــحال 
کــرد، آخریــن ســاخته رمــدی، همچنــان به عنــوان یــک بــازی انحصــاری 
کــه قــرار اســت قدرت هــای ایکس باکــس وان را در نســل هشــتم نشــان 

ــد. ــه حســاب می آی ــد، ب ده

جک جویس
داســتان بــا افتتاحیــه جذابــی آغــاز می شــود کــه به خوبــی انگیــزه الزم را 
بــرای ادامــه قصــه فراهــم می کنــد. آزمایــش دســتگاه ســفر در زمــان، بــا 
مشــکل مواجــه می شــود و نابــودی آن بــه کســانی کــه در محــل حادثــه 
ــه  ــور ک ــان را آن ط ــد زم ــه می توانن ــد ک ــی می بخش ــد، توانایی های بوده ان
 )Paul Serene( »می خواهنــد در اختیــار بگیرنــد. امــا ســهم »پــل ســیرین
کــه باعــث ایــن فاجعــه بــوده، بیشــتر از جــک اســت. پــل عــاوه بــر اینکه 
ماننــد جــک می توانــد زمــان را متوقــف یــا آهســته کنــد، قــدرت دیــدن 
آینــده را نیــز دارد و بــه ایــن ترتیــب بــا توجــه بــه هــدف خــود در آینــده، 
ــج فصــل  ــازی، پن ــرد. ب در زمــان حــال تصمیم هــای دلخواهــش را می گی
داســتانی دارد کــه در پایــان هرکــدام، انتخــاب مهمــی کــه روند داســتان و 
ــان قــرار می گیــرد.  سرنوشــت شــخصیت ها را تغییــر می دهــد در اختیارت
در ایــن قســمت های کوتــاه کــه بــدون نبــرد و درگیــری اســت، کنتــرل 
پــل را بــر عهــده می گیریــد و بــا توجــه بــه توانایــی اش، یکــی از گزینه هــا 
را انتخــاب می کنیــد. بــا اینکــه ایــن بخش هــا بســیار کوتــاه اســت و جــای 
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ــه  ــا توانســته اند ب ــی به شــدت در آن احســاس می شــود، ام ــی گیم پل خال
ــازی و انگیزه هــای او کمــک کننــد. شــخصیت پردازی ضدقهرمــان ب

از توانایی هــای مختلــف طراحــی  بــرای اســتفاده  1:  جلوه هــای بصــری جذابــی    شــکل 

شــده اند.

ســازندگان بــرای روایــت داســتان از نــگاه ضدقهرمان بازی، ســراغ ســریال 
ــد کــه بیــن  ــا بازیگــران اصلــی در نقش هــای خودشــان رفته ان کوتاهــی ب
ــن ترتیــب شــاهد ســریالی  ــه ای ــازی پخــش می شــوند. ب هــر فصــل از ب
چهــار قســمتی هســتید کــه تعــدادی از ســکانس ها و گفت وگوهــای آن بــا 
ــازی تغییــر می کننــد. »شــان اشــمور«  ــه انتخاب هــای شــما در ب توجــه ب
)Shawn Ashmore( بازیگــر مجموعــه  فیلم هــای »مــردان ایکــس«، چهــره 
Motion cap� )و صدایــش را همــراه بــا کمــک ضبــط ســه بعدی حرکــت   

ture( در اختیــار جــک قــرار داده اســت. دیگــر بازیگــران حرفــه ای نیــز 
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ــیده اند، در  ــان بخش ــازی ج ــخصیت های ب ــه ش ــک ب ــا ج ــراه ب ــه هم ک
ایــن ســریال چهــار قســمتی در نقــش خودشــان ظاهــر شــده اند. بــا اینکــه 
می توانیــد ســریال را بــه صــورت دیجیتالــی و جــدا از بــازی هــم تماشــا 
کنیــد، امــا بهتــر اســت بــرای قــرار گرفتــن در حال وهــوای داســتان، بــه 
پخــش آن در میــان فصل هــا اعتمــاد کنیــد. زمــان هــر کــدام از قســمت ها 
ــرای آن  ــینمایی ب ــم س ــدازه  فیل ــه ان ــت ب ــه در نهای ــه اســت ک ۲۲ دقیق

زحمــت کشــیده شــده اســت.

نسل قدیم
ــازی،  ــد ب ــرگرمی مانن ــواع س ــب ان ــعار ترکی ــا ش ــس وان ب ایکس باک
شــبکه های تلویزیونــی و نرم افزارهــای ارتباطــی معرفــی شــد و قــرار بــود 
حســگر حرکتــی کینکــت و کنســول، دو عضــو جدایی ناپذیــر نســل جدیــد 
ســرگرمی مایکروســافت در خانه هــا باشــند. بــازی رمــدی نیــز کــه همــراه 
بــا ایــن کنســول معرفــی شــد، قــرار بــود آینــده صنعــت بــازی باشــد و 
شــعارهای مایکروســافت را به عنــوان یــک بــازی انحصــاری عملــی کنــد. 
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه شــکاف کوانتومــی تنهــا یــک اکشــن ســوم 
شــخص معمولــی اســت کــه میــان شــعارها گرفتــار شــده و حتی نتوانســته 
اســت آرمان هــای اســتودیو را بــرای گیم پلــی تعاملــی و همــراه بــا قصــه 
عملــی کنــد و اصــًا شــبیه چیــزی نیســت کــه رمــدی وعــده آن را داده 

بــود. 
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جــک توانایی هــای جذابــی دارد کــه وقتــی یــاد بگیریــد از ترکیبشــان در 
ــه دشــمنان لــذت  کنــار یکدیگــر اســتفاده کنیــد، تیرانــدازی و شــلیک ب
 )Gears of War( »ــد. بعــد از »چرخ هــای جنــگ ــدا می کن ــی پی دوچندان
پنــاه گرفتــن پشــت هــر مانعــی بــرای شــلیک و در امــان مانــدن از مــوج 
ــخص  ــوم ش ــای س ــرای تیراندازی ه ــی ب ــتاندارد ثابت ــه اس ــا ب گلوله ه
تبدیــل شــد کــه همچنــان بــدون هیــچ مشــکلی در هــر وضعیتــی به خوبــی 
کار می کنــد. جــک هــم وقتــی بــه مانعــی برســد کــه بتوانــد پشــت آن 
پنــاه بگیــرد، بــدون دخالــت شــما و آگاهانــه ایــن کار را انجــام می دهــد؛ 
امــا وقتــی بخواهیــد شــلیک کنیــد و نشــانه بگیریــد، دوبــاره بلنــد شــده 
ــن  ــل ای ــی کام ــا آگاه ــازندگان ب ــه س ــود. البت ــارج می ش ــنگر خ و از س
ــد و از  ــمن بزنی ــه دل دش ــد ب ــما بخواهن ــا از ش ــد ت ــام داده ان کار را انج
توانایی هایتــان اســتفاده کنیــد؛ چراکــه قــرار نیســت چرخ هــای جنــگ یــا 
ــه  ــان ک ــر ســپر دفاعی ت ــا اگ ــد. ام ــازی کنی ــد« )Uncharted( ب »آنچارت
ــید،  ــرده باش ــال نک ــد فع ــد می کن ــان ُکن ــا را در اطرافت ــان و گلوله ه زم
مجبوریــد هربــار تعــداد زیــادی گلولــه را بــه جــان بخریــد. ایــن نکتــه را 
ــه  ــا بعــد از اســتفاده، ب ــد کــه هــر کــدام از توانایی ه هــم در نظــر بگیری
مدتــی زمــان بــرای اســتفاده مجــدد احتیــاج دارنــد و در ایــن فاصلــه بایــد 
تنهــا بــه اســلحه و دقــت تیراندازیتــان تکیــه کنیــد. امــا برخــاف مکــس 
ــه  ــرد و ن ــرار می گی ــان ق ــتی در اختیارت ــلحه های خوش دس ــه اس ــن، ن  پی
مکانیــک کارآمــدی بــرای شــلیک و نشــانه گرفتــن طراحــی شــده اســت.

www.takbook.com

http://www.shabakeh-mag.com


www.shabakeh-mag.com

کتاب  شبکه  17 | بازی  1|  برترین باز ی های 95 |  36

ــا  ــواع مانع ه ــا ان ــزرگ ب ــه ب ــک نقش ــا در ی ــتر وقت ه ــبختانه، بیش خوش
و ســنگرها درگیــر می شــوید و می توانیــد بــا جا به جایــی ســریع و 
به موقــع، در موقعیــت بهتــری قــرار بگیریــد. البتــه نبایــد از حــق بگذریــم 
و طراحــی جالــب توانایی هــا را فرامــوش کنیــم. جــک می توانــد ســریع تر 
ــه  ــن کار خــودش را ب ــا ای ــد و ب ــان معمــول در نقشــه حرکــت کن از زم
نزدیک تریــن دشــمن یــا پناهگاهــی بــرای خــارج شــدن از دیــد دشــمنان 
ــد  ــتید، می توانی ــی نیس ــلحه ها راض ــول اس ــلیک معم ــر از ش ــاند. اگ برس
زمــان را متوقــف کنیــد و پــس از شــلیک مــداوم و برگردانــدن زمــان بــه 
حالــت عــادی، مــوج عظیمــی از گلوله هــا را بــه طــرف دشــمنان بفرســتید. 
ــده ای مواجــه می شــوید و  ــای بصــری خیره کنن ــا جلوه ه ــان، ب ــن می در ای
شــاهد ویرانــی مــداوم محیــط و انیمیشــن های مخصــوص و دیدنــی هــر 
ــری  ــای بص ــن ها و جلوه ه ــن انیمیش ــا ای ــتید. ام ــا هس ــدام از توانایی ه ک
تنهــا در لحظــه اســتفاده جــذاب هســتند و بــا اینکــه بــا یکــی از زیباتریــن 
ــرل خــوب و مناســبی  ــا کنت ــد مواجــه هســتید، ام بازی هــای نســل جدی
بــرای حرکــت دادن جــک طراحــی نشــده اســت؛ ایــن نکتــه زمانی بیشــتر 
ــی  ــد در بخش های ــما می خواهن ــازندگان از ش ــه س ــد ک ــی می کن خودنمای

از بــازی ســراغ ســکوبازی نیــز برویــد.

بــا عضویــت در خربنامــه ســایت           هــر هفتــه 
ــد.            ــت می کنی ــگان دریاف ــاب رای ــک کت ی
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  شکل 2:  بازیگران در سریال هم مانند بازی، نقششان را به خوبی بازی کرده اند.

ــه  ــد ک ــروکار داری ــکوبازی س ــاوت از س ــًا متف ــوع کام ــا دو ن ــوالً ب معم
فــارغ از نبردهــا و درگیــری بــا دشــمن، اندکــی تنــوع بــه گیم پلــی بــازی 
ــیر  ــد مس ــت می توانی ــال راح ــا خی ــا ب ــن زمان ه ــد. در ای ــه می کن اضاف
ــه ســطح بعــدی برســید.  ــد و ب ــد و لبه هــا را بگیری را دنبــال کنیــد، بپری
امــا هــوش مصنوعــی ضعیــف جــک و کنتــرل خشــک آن در ســکوبازی، 
ــی  ــی و محیط های ــت زمان ــت شکس ــه در وضعی ــود ک ــر می ش ــی بدت وقت
ــه  ــدی ب ــکوی بع ــاد س ــیر و ایج ــه مس ــرای ادام ــه ب ــد ک ــرار می گیری ق
توانایی هایتــان بــرای جلــو و عقــب بــردن زمــان احتیــاج داریــد. در ایــن 
صحنه هــا کــه اوج طراحــی هنــری و گرافیــک بــازی را نشــان می دهنــد، 
ــد،  ــمان مانده ان ــن و آس ــان زمی ــه در می ــین هایی ک ــان ماش ــد از می بای
ــت و  ــده اس ــار ش ــان گرفت ــان در زم ــه سقوطش ــی ک ــای نیمه ویران پل ه
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دیگــر مانع هایــی کــه وضعیــت مشــابهی دارنــد، را هتــان را بــاز کنیــد. امــا 
درســت لحظــه ای کــه فکــر می کنیــد بــا زمان بنــدی دقیــق پریده ایــد یــا 
لبــه مناســبی را بــرای گرفتــن انتخــاب کرده ایــد، جــک ســقوط می کنــد و 
بایــد دوبــاره کارتــان را از آخریــن چک پوینــت آغــاز کنیــد کــه به خوبــی 

ــده اند. ــش نش ــه پخ ــف نقش ــمت های مختل در قس

واقعیــت ایــن اســت کــه »شــکاف کوانتومــی« تنهــا یــک اکشــن ســوم 
ــی  ــده و حت ــار ش ــعارها گرفت ــان ش ــه می ــت ک ــی اس ــخص معمول ش
نتوانســته اســت آرمان هــای اســتودیو را بــرای یــک گیم پلــی تعاملــی و 

همــراه بــا قصــه عملــی کنــد

واقعیــت ایــن اســت کــه جــک بــرای ســکوبازی طراحــی نشــده اســت و 
Assas� )ایــن مشــکل در زمانــی کــه بازی هایــی ماننــد »فرقــه اساســین« 

sin’s Creed( یــا »تــوم ریــدر« )Tomb Raider( در بــازار وجــود دارنــد 
و اســتانداردهای موفقــی را بــرای ســکوبازی ارائــه داده انــد، توجیه ناپذیــر 
ــا  ــا ب اســت. پــس اگــر نمی توانیــد از ســنگرها به خوبــی اســتفاده کنیــد ی
ــرای لــذت  ــی را ب خیــال راحــت ســکوبازی کنیــد، ســازندگان چــه امکان
ــازی تــدارک دیده انــد؟ پاســخ ایــن اســت کــه رمــدی  بــردن شــما از ب
ــای  ــان و توانایی ه ــا زم ــازی ب ــه ب ــوط ب ــای مرب ــه مکانیک ه ــدر ب آنق
جــک تکیــه کــرده کــه تقریبــاً تمــام چیزهــای دیگــر را فرامــوش کــرده 
ــه حــدی از  ــم، ســازندگان ب ــر توضیــح دهی اســت. اگــر بخواهیــم دقیق ت

www.takbook.com

http://www.shabakeh-mag.com


www.shabakeh-mag.com

کتاب  شبکه  17 | بازی  1|  برترین باز ی های 95 |  39

ــه  ــد مخاطــب ب ــده خــود ذوق زده شــده اند کــه ظاهــراً مطمئــن بوده ان ای
چیــز دیگــری جــز گرافیــک خیره کننــده احتیاجــی نــدارد. حتــی به نــدرت 
ــازی مواجــه شــوید  ــا چالــش جــدی و مهمــی در ب پیــش می آیــد کــه ب
و هــر بــار بــا دشــمنان مشــخصی برخــورد می کنیــد. البتــه بــا پیشــرفت 
ــه  ــبیه ب ــی ش ــه قدرت های ــوید ک ــه رو می ش ــانی روب ــا کس ــازی ب در ب
خودتــان دارنــد یــا بــا کمــک تجهیــزات خاصشــان توانایی هــای شــما را از 
دســترس خــارج می کننــد. امــا هرکــدام تنهــا بــرای لحظــه ای جــذاب بــه 
نظــر می رســند و در مــدت زمــان کوتــاه بــازی، بــا لحظه هــای نفس گیــر 
انگشت شــماری برخــورد می کنیــد کــه یــک اکشــن ســوم شــخص عالــی 
ــت  ــم، نوب ــه بگذری ــای آن ک ــی و مکانیک ه ــد. از گیم پل ــکل می دهن را ش
بــه مهم تریــن شــعار بــازی و ادعــای ســازندگان در ســاخت نســل جدیــد 

ــد. ــی می رس ــرگرمی تعامل س

دروغ کوانتومی
ــد  ــوید و می توانی ــط می ش ــی محی ــغول بررس ــا مش ــان نبرده ــوالً می معم
ــت ها  ــا، یادداش ــدن ایمیل ه ــرای خوان ــه را ب ــف نقش ــمت های مختل قس
یــا دیگــر نشــانه هایی کــه جزئیــات تــازه ای از داســتان و شــخصیت ها را 
مشــخص می کننــد، بررســی کنیــد. اولیــن مشــکل بــازی در روایــت نیــز 
ــی  ــی، بررس ــی تعامل ــی قصه گوی ــر معن ــود. اگ ــاز می ش ــا آغ از همین ج
ــال ها  ــه س ــت ک ــه اس ــه و کنار نقش ــتن گوش ــی و گش ــته های طوالن نوش
پیــش بازی هایــی ماننــد »بایوشــاک« )BioShock( به خوبــی آن را بــه کار 
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گرفته انــد. ایــن نشــانه ها آنقــدر در بــازی زیــاد هســتند کــه پیــدا کــردن 
ــن موضــوع  ــاج دارد. ای ــی احتی ــه فراوان ــت و حوصل ــه وق ــا ب ــه آن ه هم
ــتان و  ــی از داس ــل توجه ــش قاب ــه بخ ــد ک ــدا می کن ــت پی ــی اهمی زمان
ــود و  ــه می ش ــانه ها گفت ــت ها و نش ــن یادداش ــات آن در دل همی جزئی
اگــر آن هــا را نخوانــده باشــید، نیمــی از لــذت داســتان و گره گشــایی آن 
را از دســت خواهیــد داد. ایــن نکتــه بــرای ســازندگانی کــه ادعــا می کننــد 
ــد،  ــدارک دیده ان ــان ت ــرای مخاطب ــری را ب ــینمایی و نفس گی ــن س اکش

ــد. ــم می کن ــازی ک ــگ ب ــی اســت و از ضرباهن ضعــف بزرگ

  شکل 3:  با یکی از زیباترین بازی های نسل هشتم در بخش گرافیک طرف هستید.

ــه  ــی در دل قص ــا و ویژگی های ــن انتخاب ه ــه از چنی ــانی ک ــوالً کس معم
ذوق زده می شــوند و بــه نتیجــه تصمیم گیری هایشــان در بــازی دل 
می بندنــد، »بادبــورن« )Bloodborne( یــا هیچ کــدام از قســمت های 
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مجموعــه »ارواح تاریــک« )Dark Souls( را بــازی نکرده انــد. ارواح تاریــک 
یکــی از نمونه هــای کامــل قصه گویــی در دل گیم پلــی اســت و ســازندگان 
چنــان بــا زیرکــی ایــن کار را انجــام می دهنــد کــه ادعاهــای نویســندگانی 
ماننــد »ســم لیــک« رنــگ می بــازد. در ارواح تاریــک یــا بادبــورن کســی 
ــا  ــاخه ای گفت وگوه ــا انتخــاب ش ــینمایی ی ــای س ــا میان پرده ه قصــه را ب
ــر  ــد و ه ــه برمی داری ــی ک ــر قدم ــوض ه ــا در ع ــد؛ ام ــف نمی کن تعری
ــتان  ــه ای از داس ــم صفح ــد، حک ــرکت می کنی ــه در آن ش ــارزه ای ک مب
جــذاب و نفس گیــر بــازی را دارد. بــه ایــن ترتیــب بعضــی از شــخصیت ها 
ــا را  ــام آن ه ــتتان تم ــا دوس ــد، ام ــان حضــور دارن ــا پای ــازی شــما ت در ب
ــازی  ــک ب ــا ی ــه ب ــدا از اینک ــب ج ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــت داده اس از دس
ــادی  ــری زی ــه ارزش تکرارپذی ــتید ک ــرف هس ــن ط ــی اکش نقش آفرین
دارد، انگیــزه دیــدن و تجربــه کــردن قســمت های مختلــف قصــه هــم بــه 
ــا اینکــه چنیــن ادعایــی  ایــن ارزش اضافــه می کنــد. شــکاف کوانتومــی ب
ــه  ــه ب ــدون توج ــت ب ــام می شــود و در نهای ــا در ده ســاعت تم دارد، تنه
انتخاب هــای شــما، بــه نتیجــه ای کــه از قبــل در ذهــن ســازندگان بــوده 
اســت ختــم می شــود. ایــن موضــوع ماننــد ایــن اســت کــه ســکانس هایی 
در تدویــن نهایــی از یــک فیلــم حــذف شــده باشــند و بعــد دوبــاره در دل 

فیلــم قــرار بگیرنــد. 
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گرچــه رســانه بــازی همچنــان از دنیــای ســینما بــرای روایــت جــذاب 
قصــه کمــک می گیــرد، الزم نیســت بــرای تعریــف کــردن داســتان از 

زاویــه دیگــر، ســریال کوتاهــی بــا بازیگــران واقعــی بســازید

ــت جــذاب  ــرای روای ــای ســینما ب ــان از دنی ــازی همچن گرچــه رســانه ب
ــتان از  ــردن داس ــف ک ــرای تعری ــت ب ــرد، الزم نیس ــک می گی ــه کم قص
زاویــه دیگــر، ســریال کوتاهــی بــا بازیگــران واقعــی بســازید و بــا پخــش 
ــد.  ــی ســخن بگویی ــد قصه گوی ــازی از نســل جدی ــان ب ــردن آن در می ک
ــده اند  ــر ش ــی ظاه ــان به خوب ــای خودش ــران در نقش ه ــه بازیگ ــا اینک ب
و اســتاندارهای ســاختن یــک ســریال تلویزیونــی به خوبــی رعایــت شــده 
اســت، امــا در نهایــت احســاس می کنیــد کــه هیــچ توجیهــی بــرای قــرار 
گرفتــن در بــازی ندارنــد. البتــه می توانیــد ایــن قســمت ها را نــگاه نکنیــد، 
ــان،  ــد ضدقهرم ــه از دی ــت قص ــرای روای ــتند ب ــازندگان می توانس ــا س ام
ــه  ــا را ک ــن انتخاب ه ــد و همی ــدارک ببینن ــاه را ت ــه کوت ــد مرحل چن
به ســادگی در برابرتــان قــرار می گیرنــد در دل گیم پلــی پنهــان کننــد. بــه 
ایــن ترتیــب بــازی در نقــش دو شــخصیت متفــاوت کــه بــازی کــردن بــا 
هــر کــدام بــر رونــد گیم پلــی دیگــری تأثیــر می گــذارد، جذابیــت فراوانــی 
پیــدا می کــرد. البتــه بایــد ایــن نکتــه را هــم در نظــر گرفــت کــه بــازی بــا 
نــگاه ابتدایــی مایکروســافت بــه نســل جدیــد ســاخته شــده اســت و گرچه 
ــد، تأثیرشــان  ــا ســونی تغییــر کردن ــت ب ــن سیاســت ها در رقاب بعدهــا ای
کامــًا در شــکاف کوانتومــی مشــخص اســت. ســازندگان هــم بعــد از چند 
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بــار تغییــر در تاریــخ انتشــار بــازی و فشــارهای مایکروســافت، از نقطــه ای 
ــد. ســهم  ــه گرفته ان ــًا فاصل ــه آن را داشــتند، کام ــه قصــد رســیدن ب ک
رایانه هــای شــخصی هــم از ایــن بــازی مــورد انتظــار، تنهــا پــورت ضعیــف 

و ناموفقــی اســت کــه مشــکات فنــی بســیاری دارد. 

شکست کوانتومی
رمــدی تمــام اجــزای الزم و مــواد اولیــه باکیفیــت را بــرای محصــول نهایی 
ــزا و  ــن اج ــه ای ــن اســت ک ــا مشــکل ای ــده اســت، ام ــدارک دی ــود ت خ
ــرار  ــر ق ــار یکدیگ ــی در کن ــت، به خوب ــت و گران قیم ــه باکیفی ــواد اولی م
ــا  ــود ت ــث می ش ــز باع ــن نی ــره و آنای ــش چندنف ــود بخ ــد. نب نگرفته ان
بعــد از یــک بــار تمــام کــردن بــازی، دیگر ســراغ آن نرویــد. هرچنــد دور 
از انتظــار نیســت کــه محتواهــای دانلــودی جدیــدی بــرای بــازی منتشــر 
شــوند، بــا توجــه بــه حاصــل کار ســازندگان، نبایــد انتظــار زیــادی از آن هــا 
داشــته باشــیم. »شــکاف کوانتومــی« در بهتریــن حالــت یــک اکشــن ســوم 
ــا  ــد ی ــرض بگیری ــتتان ق ــه آن را از دوس ــت ک ــش اس ــخص لذت بخ ش
ــر ایــن صــورت ارزش هزینــه  ــه کنیــد؛ در غی ــان کرای از فروشــگاه محلت
ــرای کنســول تان را  ــی ب ــازی انحصــاری و عال ــک ب ــد ی ــه امی ــد ب و خری

نخواهــد داشــت.
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اشک ها و لبخندها

Uncharted 4؛ هر آنچه از یک بازی می خواهید

ــد و  ــر ش ــتم منتش ــل هش ــونی در نس ــازی س ــن ب ــرانجام مهم تری س
ــری را  ــن دوران بی نظی ــش از ای ــه پی ــد« ک ــه »آنچارت ــداران مجموع طرف
بــا »ناتــان دریــک« )Nathan Drake( گذرانــده بودنــد، بــرای آخریــن بار 
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بــه ماجراجویــی دعــوت شــدند. آنچارتــد نمــاد قــدرت کنســول ســونی 
در نســل هفتــم بــود و ســازندگان خــاق اســتودیوی »ناتــی داگ« در هــر 
ــک و  ــی، گرافی ــازه ای را در طراحــی گیم پل ســه قســمت اســتانداردهای ت
کارگردانــی بــرای یــک بــازی ارائــه کردنــد کــه همچنان بــه عنــوان الگوی 

ــد. ــادگار مانده ان ــه ی ــرای ســازندگان و اســتودیوهای دیگــر ب کاملــی ب
گرچــه جدایــی خانــم »امــی هنیــگ« )Amy Hennig(، بانــوی سرشــناس 
ــدون  ــزی را ب ــاز غم انگی ــی داگ آغ ــتودیوی نات ــازی از اس ــای بازی س دنی
ــم زد،  ــارم رق ــمت چه ــاخت قس ــرای س ــه ب ــن مجموع ــر ای ــز متفک مغ
»آنچارتــد4: عاقبــت یــک ســارق«، بــار دیگــر نشــان داد کــه موفقیــت و 
ســابقه درخشــان یــک اســتودیو تصادفــی نیســت و ناتــی داگ همچنــان به 
ــای  ــد و حرف ه ــونی می درخش ــی س ــتودیوهای داخل ــی از اس ــوان یک عن
 )Bruce Straley( »تــازه ای بــرای گفتــن دارد. ایــن بــار »بــروس اســترلی
ــر  ــک را ب ــان دری ــت نات ــن« )Neil Druckmann( هدای ــل دراکم و »نی
عهــده گرفتنــد کــه پیــش از ایــن بــا »آخریــِن مــا« )The Last of Us( بــر 
روی کنســول پلی استیشــن۳ همــه را غافلگیــر کــرده بودنــد. ایــن موضــوع 
ــا وارد  ــِن م ــی را از آخری ــی گیم پل ــای طراح ــی از ایده ه ــا بخش ــه تنه ن
آنچارتــد4 کــرده اســت، بلکــه چنــان عمقــی بــه داســتان و شــخصیت ها 
بخشــیده اســت کــه همه چیــز را بــرای یــک خداحافظــی باشــکوه آمــاده 

می کنــد.
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ــر روی  ــدس ب ــاب مق ــا نوشــته ای از کت ــازی ب ــی ب در ســاعت های ابتدای
یــک اثــر باســتاتی روبــه رو می شــوید کــه ســارقی قبــل از مجازاتــش بــه 
زبــان آورده اســت: »مــا نتیجــه و پــاداش کارهــای خودمــان را می بینیــم.« 
ــتی،  ــق، دوس ــاره عش ــتانی درب ــراغ داس ــازندگان س ــب س ــن ترتی ــه ای ب
فــداکاری، خیانــت و رســتگاری رفته انــد و جســت وجوگر گنج هــای 
باســتاتی مجموعــه  انچارتــد را کــه حــاال دســت از کار کشــیده و زندگــی 
آرامــی را بــا النــا آغــاز کــرده اســت، وارد دشــوارترین ســفر زندگــی اش 
ــینمایی  ــای س ــا صحنه ه ــه ب ــل همیش ــی مث ــن ماجراجوی ــد. ای کرده ان
ــت و  ــراه اس ــکوهی هم ــی باش ــده و گیم پل ــک خیره کنن ــر، گرافی نفس گی
ــرای شــناخت خــود و کســانی اســت کــه  ــز، ســفری ب بیــش از هــر چی

ــم. ــا را دوســت داری آن ه

بازگشت
ناتــان باالخــره بــا النــا فیشــر ازدواج کــرده اســت و بــا دســت کشــیدن از 
ــگار خــود زندگــی می کنــد.  ماجراجویی هایــش، در کنــار همســر روزنامه ن
ــگاه و  ــر ن ــد و ه ــوج می زن ــبخت م ــن زوج خوش ــی ای ــش در زندگ آرام
گفت وگویــی، مهــر تأییــدی بــر عشــق و صمیمیتشــان اســت. امــا آرامــش 
و بازنشســتگی ناتــان کــه حــاال ســالخورده تر بــه نظــر می رســد، بــا از راه 
ــر  ــًا غافلگی ــورد و او را کام ــم می خ ــر ه ــرش ب ــرادر بزرگ ت ــیدن ب رس
ــاد  ــه اعتق ــوده و هم ــم« )Sam( نب ــری از »س ــال خب ــزده س ــد. پان می کن
داشــتند کــه او مــرده اســت؛ امــا بازگشــت غافلگیرکننــده اش همــراه بــا 
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ــرادر را در ماجراجویــی بزرگــی در  ــار دیگــر دو ب خبرهایــی اســت کــه ب
کنــار هــم قــرار می دهد. ســم کــه با تبهــکاران ســروکار داشــت، حــاال باید 
قــرض ســنگینی را بپــردازد کــه تنهــا پیــدا کــردن یک گنــج می توانــد او را 
نجــات دهــد. امــا ســم فکــر همــه چیــز را کــرده و با نقشــه جدیدی ســراغ 
ناتــان آمــده اســت تــا بــا یکدیگــر میــراث گمشــده دزدان دریایــی را پیــدا 
کننــد. بــه ایــن ترتیــب ناتــان مجبــور اســت یــک بــار دیگــر و ایــن بــار 
بــه خاطــر نجــات بــرادرش، آرامــش و خانــه اش را تــرک کنــد و ســالی 

)Sully(، دوســت قدیمــی اش را بــرای آخریــن ماجراجویــی فرابخوانــد. 

  شکل 1:  ارتباط شخصیت ها با یکدیگر بزرگ ترین نقطه قوت داستان است
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ــه  ــان را وارد مرحل ــه تنهــا شــخصیت نات ــه داســتان ن وارد شــدن ســم ب
ــی او  ــته و زندگ ــا گذش ــل ب ــتر از قب ــا را بیش ــه م ــد، بلک ــازه ای می کن ت
آشــنا می کنــد. واقعیــت ایــن اســت کــه بعــد از ســه شــماره موفــق، حــاال 
تمــام شــخصیت ها را به خوبــی می شناســیم و از انگیزه هــا و نگــرش  
ــی را  ــا خبــر هســتیم. ایــن موضــوع فرصــت بســیار خوب آن هــا کامــًا ب
ــر  ــا زمینه هــای کمت ــا ب ــازی فراهــم کــرده اســت ت ــرای نویســندگان ب ب
شناخته شــده شــخصیت ها آشــنا شــویم. نویســندگان ناتــی داگ برخــاف 
ســناریوی آشــنا و همیشــگی فراخوانــده شــدن یــک قهرمــان بازنشســته، 
ســراغ ســطح جدیــدی از شــخصیت پردازی رفته انــد و انســان هایی 
ــای  ــؤال ها و تردیده ــان س ــا هم ــه ب ــد ک ــق کرده ان ــی خل ــده و حقیق زن
ــزه   ــا انگی ــار ب ــن ب ــرای اولی ــان ب ــوند. نات ــه رو می ش ــی روب ــی واقع زندگ
جــدی و حقیقــی ماجراجویــی اش را آغــاز می کنــد و ســالی همــان اول بــه 
او یــادآوری می کنــد کــه مــدت زیــادی از صحنــه دور بــوده اســت. دیگــر 
ــل لمــس هســتند. حتــی  ــا و قاب ــدازه پوی ــه همیــن ان شــخصیت ها نیــز ب
ضــد قهرمانــان بــازی هــم کــه در مســابقه  یافتــن میــراث دزدان دریایــی 
ــری  ــد و خب ــر خودشــان را دارن ــای توجیه پذی ــد، انگیزه ه شــرکت کرده ان

از حکومــت بــر دنیــا یــا یافتــن نیــروی قــوی باســتانی نیســت.
پانــزده ســال خبــری از »ســم« )Sam( نبــوده و همــه اعتقــاد داشــتند که 
او مــرده اســت؛ امــا بازگشــت غافلگیرکننــده اش همــراه بــا خبرهایــی 
اســت کــه بــار دیگــر دو بــرادر را در ماجراجویــی بزرگــی در کنــار هــم 

ــد. ــرار می ده ق

www.takbook.com

http://www.shabakeh-mag.com


www.shabakeh-mag.com

کتاب  شبکه  17 | بازی  1|  برترین باز ی های 95 |  49

دست نوشــته ها و یادداشــت هایی هــم کــه در گوشــه وکنار محیــط 
یافــت می شــوند، برخــاف دیگــر بازی هــا، داســتان و شــخصیت پردازی 
ــت دزدان  ــتان، از سرگذش ــی داس ــراد اصل ــار اف ــد و در کن ــی دارن خوب
ــت قصــه  ــراث باستانی شــان آگاه می شــویم. روای ــی و ماجــرای می دریای
در آنچارتــد4، یــک دســتاورد بــزرگ و به یادماندنــی اســت و هرگــز بــه 
دلیــل جلوه هــای بصــری و انیمیشــن های خیره کننــده بــه حاشــیه نرفتــه 
ــان«  ــه قســمت اول »انتقام جوی ــی ب اســت. ایــن موضــوع شــباهت فراوان
 )Joss Whedon( »ــاش ودن ــت »ج ــی و هدای ــا کارگردان )Avengers( ب
دارد. در آنچارتــد4 نیــز بــا شــخصیت ها و موقعیت هــای مختلفــی طــرف 
ــده ی شــکل گیری  ــد ای ــی می توانن ــه تنهای ــر کدامشــان ب ــه ه هســتید ک
یــک بــازی باشــند، امــا ناتــی داگ بــه زیبایــی تمــام ایــن تکه هــای مختلف 
را در بســته کاملــی بــه هــم پیونــد زده اســت و طبــق معمــول در بســتر 
ــه  ــرد ک ــت ک ــر ثاب ــار دیگ ــک ب ــی  داگ ی ــرار داده اســت. نات ــی ق گیم پل
ــعارهای  ــام ش ــتند و تم ــم نیس ــدا از ه ــیر ج ــتان دو مس ــی و داس گیم پل
ــی  ــی را در دل گیم پل ــد قصه گوی ــاش می کنن ــه ت ــر را ک ــازندگان دیگ س
قــرار دهنــد، عملــی کــرده اســت. بنابرایــن قــرار نیســت بــا پشــت ســر 
گذاشــتن هــر بخــش از بــازی، شــاهد یــک میان پــرده باشــید و پیشــرفت 
داســتان را ببینیــد، بلکــه همــواره همــراه بــا قصــه و شــخصیت ها هســتید و 
در نهایــت باورتــان نمی شــود کــه مجبوریــد تیتــراژ پایانــی را تماشــا کنیــد 
و بعــد از آن، تنهــا بــه ســفر شــگفت انگیزی کــه پشــت ســر گذاشــته اید 

فکــر  کنیــد.
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آخریِن ما
 هســته اصلــی گیم پلــی در آنچارتــد4 دســت نخورده باقــی مانــده اســت و 
همچنــان بــا اکشــن ســوم شــخص ســریعی طرف هســتید کــه ســکوبازی، 
پنــاه گرفتــن و تیرانــدازی حــرف اول را در آن می زننــد. امــا آخریــِن مــا، 
ــرف  ــری ط ــه های بزرگ ت ــا و نقش ــا محیط ه ــا ب ــت ت ــده اس ــث ش باع
ــم  ــان فراه ــری برایت ــکوبازی و درگی ــرای س ــتری ب ــید و آزادی بیش باش
شــود. مخفــی کاری و غافلگیــری دشــمنان هــم برخــاف گذشــته، یکــی از 
ــی شــده اســت و خوشــبختانه انتخــاب  ــازی معرف ــی ب مکانیک هــای اصل
اینکــه چگونــه درگیــر شــوید، بــر عهــده  خودتــان گذاشــته می شــود. حــاال 
ــا  ــد ت ــانه گذاری کنی ــه را نش ــمنان در نقش ــدام از دش ــر ک ــد ه می توانی
ــب  ــن ترتی ــه ای ــر لحظــه آگاه شــوید. ب ــش در ه ــت او و موقعیت از حرک
ــرای حرکــت خــود برنامه ریــزی کنیــد و درســت در لحظــه  می توانیــد ب

مناســب وارد عمــل شــوید.

ــتان دو  ــی و داس ــه گیم پل ــرد ک ــت ک ــر ثاب ــار دیگ ــک ب ــی  داگ ی نات
مســیر جــدا از هــم نیســتند و تمــام شــعارهای ســازندگان دیگــر را کــه 
ــی  ــد، عمل ــرار دهن ــی ق ــی را در دل گیم پل ــد قصه گوی ــالش می کنن ت

کــرده اســت.

پیشــروی در مخفــی کاری بــه کمــی حوصلــه و دقــت احتیــاج دارد و هوش 
مصنوعــی دشــمنان هــم بــه شــما اجــازه نمی دهــد تــا بــا از بیــن بــردن 
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یــک نفــر دوبــاره مخفــی شــوید و همیــن رونــد تکــراری را ادامــه دهیــد. 
بــازی همــواره شــما را بــه حرکــت تشــویق می کنــد تــا همیشــه از تمــام 
مکانیک هایــی کــه در اختیــار داریــد، کمــک بگیریــد. مجموعــه آنچارتــد 
را بــا یــک گیم پلــی ســریع، خطــی و ســینمایی می شناســند. امــا طراحــان 
ــینمایی و  ــس س ــن ح ــده اند همی ــق ش ــارم موف ــمت چه ــی قس گیم پل
ــای  ــا راه ه ــی ب ــر و محیط های ــه های بزرگ ت ــر را در نقش ــن نفس گی اکش
پیشــروی متفــاوت نیــز بــه کار بگیرنــد. پیــش از ایــن تریلرهــای گیم پلــی 
ــد، امــا همــواره ایــن ســؤال  ــی ایــن آزادی را نشــان می دادن ــازی به خوب ب
را مطــرح می کردنــد کــه اگــر کســی جــز ســازندگان ناتــی داگ هدایــت 
ــاز هــم شــاهد رونــد ســینمایی و  ناتــان را بــر عهــده گرفتــه بــود، آیــا ب
نفس گیــری بودیــم کــه همــه را در کنفرانــس ســونی بــه وجــد بیــاورد؟ 
حــاال ایــن پرســش بــزرگ بــا بــه بــازار آمــدن بــازی به روشــنی پاســخ 
داده شــده اســت. اگــر معنــی کارگردانــی در بــازی ویدیویــی را نمی دانیــد، 

بایــد آنچارتــد4 را بــازی کنیــد. 
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ــه  ــده مجموع ــش کارگردانی ش ــینمایی و از پی ــای س ــا صحنه ه ــه ب هم
»نــدای وظیفــه« )Call of Duty( آشــنایی دارنــد. مجموعــه آنچارتــد نیز با 
ایــن رونــد بیگانــه نیســت و تعــدادی از بهتریــن فصل هــای تعقیب وگریــز 
تاریــخ بازی ســازی را در کارنامــه خــود دارد. امــا تفــاوت آنچارتــد4 ایــن 
ــد طــوری  ــور می کن ــد کســی شــما را مجب ــه احســاس نمی کنی اســت ک
ــه شــده اســت،  ــل در نظــر گرفت ــه از قب ــا ضرباهنگــی ک ــد ت ــازی کنی ب
ــازی  ــه های ب ــز در نقش ــه همه چی ــت ک ــن اس ــت ای ــود. واقعی ــظ ش حف
ــازی و حــس  ــچ وقــت از ضرباهنــگ ب طــوری طراحــی شــده اند کــه هی
و حــال ســینمایی بــودن آن کــم نمی کنــد. زاویــه دوربیــن، نورپــردازی و 
ــدون اینکــه متوجــه شــوید،  ــی گفت وگوهــای شــخصیت ها، همــواره ب حت
ــه  ــا ب ــب ت ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــرار می دهن ــت ق ــیر درس ــما را در مس ش
خودتــان بیاییــد، از میــان آتــش و گلولــه وارد یــک ســاختمان می شــوید 
ــدون لحظــه ای  ــام ادامــه می دهیــد و ســپس ب و درگیــری را در پشــت ب

ــد.  ــاز می کنی ــین آغ ــا ماش ــر را ب ــز نفس گی ــه، تعقیب وگری وقف

شــخصیت های مختلــف قســمت های قبــل در بخــش چندنفــره و 
ــه  ــه ب ــا توج ــم ب ــف ه ــه های مختل ــته اند و نقش ــازی بازگش ــن ب آنالی

محیط هــای آشــنای قدیمــی طراحــی شــده اند.

ــث  ــص باع ــدون نق ــن های ب ــده و انیمیش ــری خیره کنن ــای بص جلوه ه
ــت  ــچ وق ــا هی ــوید، ام ــرق ش ــازی غ ــی ب ــواره در زیبای ــا هم ــده اند ت ش
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احســاس نمی کنیــد کــه کســی شــما را گــول می زنــد و کنتــرل از 
دســتانتان خــارج شــده اســت. نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه هــوش 
مصنوعــی همراهانتــان نیــز در ایــن رونــد جــذاب کامــًا تأثیرگذار اســت و 
هــر روشــی را بــرای پیشــروی انتخــاب کنیــد، از شــما حمایــت می کننــد. 
آن هــا در مخفــی کاری همــراه بــا شــما در میــان چمن هــا و پشــت موانــع 
ــان  ــد، کمکت ــری را بگیری ــه بلندت ــد لب ــر بخواهی ــوند و اگ ــان می ش پنه
ــی  ــی را از موقعیت ــان درک صحیح ــا حرف هایش ــاوه ب ــه ع ــد. ب می کنن
ــا روی  ــد در درگیری ه ــد و می توانی ــه می کنن ــتید، ارائ ــه در آن هس ک
آن هــا حســاب کنیــد. نشــانه گیری و شــلیک هــم اگــر بهتریــن مکانیــک 
در میــان اکشــن های ســوم شــخص نباشــد، قطعــا در میــان بزرگانــی مانند 
ــک روان و  ــرد. مکانی ــرار می گی ــگ« )Gears of War( ق ــای جن »چرخ ه
بــدون نقــص نشــانه گیری آنقــدر جــذاب و اســتاندارد اســت کــه در میــان 
ســکوبازی، پنــاه گرفتــن و حرکــت ســریع در میان نقشــه، لحظه ای شــما را 
ناامیــد و عصبانــی نمی کنــد. قــاب ناتــان هــم کــه در ایــن شــماره معرفــی 
شــده اســت، ســکوبازی و حرکــت ســریع میــان قســمت های مختلــف را 
ــز  ــا نی ــان مبارزه ه ــن، در می ــر ای ــاوه ب ــت و ع ــرده اس ــر ک لذت بخش ت
ــش  ــای لذت بخ ــا و مکانیک ه ــن ایده ه ــام ای ــد. تم ــان می رس ــه یاری ت ب
کامــًا وارد بخــش چندنفــره بــازی شــده اند و ناتــی داگ ایــن بــار بخــش 
ــدازه  ــه ان ــده اســت کــه ب ــدارک دی ــد ت ــرای آنچارت آنایــن کاملــی را ب

ــت.  ــر اس ــز و نفس گی ــتانی، هیجان انگی ــره و داس ــش تک نف بخ
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شــخصیت های مختلــف قســمت های قبــل در بخــش چندنفــره و آنایــن 
ــه محیط هــای  ــا توجــه ب ــازی بازگشــته اند و نقشــه های مختلــف هــم ب ب
آشــنای قدیمــی طراحــی شــده اند. برخــاف قســمت های قبــل کــه تمرکز 
اصلــی ســازندگان تنهــا بــر روی بخــش داســتانی آنچارتــد بــود و جــای 
ســناریوهای متنــوع در بخــش چندنفــره به شــدت احســاس می شــد، حــاال 
ــازی ســراغ بخــش  ــردن ب ــام ک ــد از تم ــال راحــت بع ــا خی ــد ب می توانی
ــا توجــه  آنایــن برویــد. ســازندگان، مکانیک هــا و امکانــات مختلفــی را ب
ــه  ــد ک ــی کرده ان ــد، طراح ــته یافته ای ــه در گذش ــتانی ای ک ــار باس ــه آث ب
ــاوه  ــه ع ــد. ب ــان می گذارن ــی را در اختیارت ــای جذاب ــدام توانایی ه ــر ک ه
ــا بــه دســت آوردن امتیــاز تجربــه و جمــع کــردن گنج هــای مختلــف،  ب
ــته های  ــه بس ــد ک ــه نمان ــد. ناگفت ــا دهی ــخصیت ها را ارتق ــد ش می توانی
توســعه دهنده ای کــه بعــد از ایــن بــرای بخــش چندنفــره منتشــر 
می شــوند کامــًا رایــگان هســتند و قــرار نیســت بــرای نقشــه های جدیــد 
ــوند،  ــه می ش ــن بخــش اضاف ــه ای ــده ب ــه در آین ــازه ای ک ــات ت ــا امکان ی

هزینــه اضافــی پرداخــت کنیــد.
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 شکل 3:  خودتان را برای لحظه های هیجان انگیز و نفس گیر زیادی آماده کنید.

قــاب ناتــان ماننــد بــازی اصلــی، حضــور پررنگــی در جابه جایــی ســریع 
ــرای  ــی را ب ــای مختلف ــف نقشــه دارد و انتخاب ه ــن قســمت های مختل بی
غافلگیــر کــردن دیگــران یــا یافتــن موقعیــت جدیــدی در دل دشــمنان در 
اختیارتــان قــرار می دهــد. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه ســازندگان موفــق 
شــده اند ضرباهنــگ و رونــد ســینمایی بخــش داســتانی را در بخــش آناین 
نیــز حفــظ کننــد و هــر ســناریویی را کــه انتخــاب کنیــد، دســت کمــی از 
ــازی نخواهــد داشــت. خوشــبختانه بخــش  ــی ب یکــی از قســمت های اصل
چندنفــره بنــا بــر رســم همیشــگی بازی هــا، بــا نــرخ ثابــت ۶۰ فریــم اجــرا 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــان نشــود. ب ــذت بردنت ــع از ل ــز مان ــا هیچ چی می شــود ت
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برخــاف بیشــتر بازی هــا، احســاس نمی کنیــد کــه بخــش آنایــن کامــًا 
از دنیــای بــازی جــدا اســت و تنهــا بــرای بازاریابــی یا دســت خالــی نبودن 

ســازندگان بــه بــازی اضافــه شــده اســت.

عاقبت یک شاهکار
ــت و  ــوده ای اس ــد4 کار بیه ــی آنچارت ــک و زیبای ــاره گرافی ــت درب صحب
ــرای انیمیشــن های شــخصیت ها و  ــازه ای ب ــول اســتاندارهای ت ــق معم طب
ــک  ــای گرافی ــت. کارت ه ــده اس ــف ش ــازی تعری ــک ب ــای ی میان پرده ه
جدیــد یــا رایانه هــای قدرتمنــد را فرامــوش کنیــد و بــه طراحــان 
ــد. کنســول های نســل هشــتم دســتگاه های  ــک بگویی ــازی تبری ــری ب هن
ضعیفــی نیســتند، امــا چیــزی کــه ســازندگان اســتودیوی ناتــی داگ از دل 
ــول  ــدرت کنس ــًا ق ــیده اند، کام ــرون کش ــن4 بی ــخت افزار پلی استیش س
ســونی را نشــان می دهــد. زیبایــی در بــازی حــرف اول را می زنــد و همــه 
چیــز بــه بافت هــای باکیفیــت یــا جزئیــات خیره کننــده محــدود نشــده اند. 
ــا  ــازی یــک قــاب هنــری بی نظیــر اســت و ســازندگان ب هــر لحظــه از ب
نماهــای وســیع و بــزرگ توانایی هایشــان را بــه رخ می کشــند. حتــی زمانــی 
ــازی هســتید  کــه مشــغول حــل کــردن معماهــای فیزیکــی و محیطــی ب
نیــز چیــزی از ایــن قاب هــا و نماهــای باشــکوه کــم نمی شــود. آنچارتــد4 
زیباتریــن بــازی نســل هشــتم اســت و بعیــد اســت تــا مدت هــا رقیبــی 
بــرای انیمیشــن های باکیفیــت و گرافیــک خیره کننــده اش پیــدا شــود. در 
نهایــت، همــه این هــا را صداگــذاری اســتثنایی بــازی کامــل می کنــد کــه 
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به خوبــی و هنرمندانــه بــه شــخصیت های مختلــف، بــه یــک انــدازه جــان 
بخشــیده  اســت.

آنچارتــد4، بــازی کامــل و کاس درســی عالــی بــرای تمــام ســازندگان در 
اســتودیوهای بــزرگ یا مســتقل اســت. الزم نیســت پــول و امکانات ســونی 
و ناتــی داگ را در اختیــار داشــته باشــید تــا بازی ســرگرم کننده ای بســازید، 
بلکــه می توانیــد بــا درس گرفتــن از قســمت های مختلــف کار ناتــی داگ، 
راهنمــای کاملــی را بــرای طراحــی مرحلــه، قصه گویــی، شــخصیت پردازی 
ــی داگ  ــد. گرچــه نات ــم کنی ــه یکدیگــر فراه ــف ب ــد اجــزای مختل و پیون
خداحافظــی باشــکوهی را بــرای ناتــان دریــک تــدارک دیــده و پایــان قابــل 
قبولــی را بــرای داســتان و شــخصیت ها در نظــر گرفتــه اســت، بعید اســت 
ســونی ایــن مجموعــه محبــوب را رهــا کنــد؛ حتــی اگــر ناتــی داگ بعــد از 

ایــن بــا تمــام نیــرو ســاخت قســمت دوم آخریــِن مــا را آغــاز کنــد.

   را در اینستاگرام دنبال کنید
@shabakehmagazine
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کتاب الکترونیکی »چند وظیفه گی ممنوع«

بســیاری از مدیــران، در بــدو ورود و اســتخدام نیروهــای انســانی، توجــه می کننــد نیــروی 

ــتری  ــره وری بیش ــه به ــا ب ــد ت ــته باش ــن کار را داش ــان چندی ــام همزم ــی انج ــد توانای جدی

برســند. امــا آزمایش هــای علمــی و تحقیقــات میدانــی چیــز دیگــری می گوینــد و بــه شــدت 

ــد؛ چــون برعکــس تصــور عمومــی؛ کشــنده بهــره وری اســت.  چندوظیفه گــی را نهــی می کنن

امــا چــرا؟ 

ــک  ــه ی ــر هفت ــایت           ه ــت در س ــا عضوی ب
ــد.            ــت می کنی ــگان دریاف ــاب، رای کت
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خیلی دور خیلی نزدیک؛ 16 سال انتظار

DOOM بررسی نسخه جدید بازی تاریخ ساز

بازی هــای بســیار کمــی در تاریــخ موفــق شــده اند ســبک و نوآوری هایــی 
از خــود نشــان دهنــد کــه تــا امــروز و پــس از ســال ها همچنــان از آن هــا 
 id« بــه عنــوان دســتاوردی مهــم یــاد شــود. ســازندگان جــوان اســتودیوی
ــه  ــا دو قســمت از Doom، ن ــود میــادی ب software« در آغــاز دهــه ن
تنهــا پایه هــای ســبک اول شــخص را کــه در آن زمــان ایــده کاملــی از آن 
وجــود نداشــت محکــم کردنــد، بلکــه بخــش چندنفــره و آنایــن را نیــز 
بــه دنیــای بــازی معرفــی کردنــد. ســازندگان آنقــدر از زمــان خــود جلوتر 

www.takbook.com

http://www.shabakeh-mag.com
http://www.shabakeh-mag.com/entertainment/4607
http://www.shabakeh-mag.com/entertainment/4607


www.shabakeh-mag.com

کتاب  شبکه  17 | بازی  1|  برترین باز ی های 95 |  60

بودنــد کــه ســاخت و توســعه قســمت ســوم بــازی کــه در ســال ۲۰۰4 
منتشــر شــد، بــار دیگــر اســتانداردهای تــازه ای را در بخش هــای مختلــف 

یــک بــازی معرفــی کــرد.

ــری و  ــای بص ــه جلوه ه ــد ک ــاد دارن ــه ی ــی ب ــی به خوب ــان قدیم  مخاطب
ــرای تحــول دیگــری  ــازه ای را ب صداگــذاری قســمت ســوم، زمینه هــای ت
در دنیــای بازی ســازی فراهــم کــرد. حــاال ۱۶ ســال از موفقیــت بی نظیــر 
 )Bethesda( »ــدا ــت و »بتس ــته اس ــوم گذش ــمت س ــز قس و خاطره انگی
ــی  ــتودیوی قدیم ــن اس ــا ای ــده و ناشــر id software ب ــام تهیه کنن در مق
همــکاری می کنــد. ۱۶ ســال انتظــار بــرای مجموعــه ای کــه هــر بــار تحول 
بزرگــی را رقــم می زنــد، زمــان بســیار زیــادی اســت و بــه ایــن ترتیــب 
ــاوت تقســیم کــرده اســت.  ــه دو دســته کامــًا متف ــازی را ب ــان ب مخاطب
نخســتین دســته کســانی هســتند کــه افســانه Doom را تجربه و لــذت آن 
را درک کرده انــد. دســته دوم کســانی هســتند کــه تنهــا نــام ایــن مجموعه 
را در مقاله هــا و در میــان تحلیــل و تعریــف بــزرگان شــنیده اند و »نــدای 
ــدازی اول شــخص  ــه عنــوان نمــادی از تیران وظیفــه« )Call of Duty( را ب
ــا اینکــه ســازندگان تــاش کرده انــد  در نســل های جدیــد می شناســند. ب
هــم بــه ریشــه های خــود وفــادار بماننــد و هــم مخاطبــان جدیــد را ناامیــد 
نکننــد، امــا نتوانســته اند هیچ کــدام را کامــًا راضــی و خشــنود کننــد. در 
ایــن مطلــب بــا هــر دو نــگاه بــه بازخوانــی ایــن مجموعــه می پردازیــم و 

ــم. ــی می کنی ــته بررس ــر دو دس ــای ه ــا دیدگاه ه آن را ب

www.takbook.com

http://www.shabakeh-mag.com


www.shabakeh-mag.com

کتاب  شبکه  17 | بازی  1|  برترین باز ی های 95 |  61

خیلی دور
واقعیــت آن اســت کــه در نســل حاضــر و بــا در نظــر گرفتــن پیشــرفت 
ــد  ــش می آی ــر پی ــازی، کمت ــک ب ــاخت ی ــای س ــه فناوری ه ــل توج قاب
کــه از گیم پلــی یــا گرافیــک بازی هــا هیجــان زده شــوید. ســازندگان هــم 
ــای  ــه ایده ه ــن ب ــد، پرداخت ــاد تولی ــای زی ــن هزینه ه ــر گرفت ــا در نظ ب
ــن  ــش از ای ــه پی ــی ک ــان الگوهای ــا هم ــته اند و ب ــار گذاش ــد را کن جدی
ــد. گرچــه  ــود، کار می کنن ــب کــرده ب ــدان را جل ــان و منتق توجــه مخاطب
ــخصی  ــای ش ــد رایانه ه ــخت افزارهای جدی ــول ها و س ــتم کنس ــل هش نس
تــوان بیشــتری در اختیــار ســازندگان قــرار داده انــد، کســی خطــر خلــق 
یــک مجموعــه جدیــد را بــه جــان نمی خــرد. اگــر اخبــار نمایشــگاه E3 را 
پیگیــری کــرده باشــید، به خوبــی می دانیــد کــه اســتودیوهای بزرگــی مانند 
ــد،  »ســانتامونیکا« گرچــه رونــد گیم پلــی و دنیــای جدیــدی خلــق کرده ان
دوبــاره همــان شــخصیت قدیمــی را بــرای بــازی تــازه خــود فراخوانده انــد. 
حتــی »چرخ هــای جنــگ Gears of War 4( »4( هــم نتوانســته اســت از 
زیــر ســایه قهرمــان بازنشســته خــود بیــرون بیایــد و ایــن بــار فرزنــد او 
را در قالــب شــخصیت اصلــی بــازی معرفــی کــرده اســت تــا پیونــدش بــا 

قهرمــان گذشــته ایــن مجموعــه طرفــداران بیشــتری فراهــم کنــد.

ــد  ــاش می کن ــه ت ــری ک ــوان ناش ــه عن ــدا ب ــی بتس ــن فضای در چنی
بــه ریشــه های خــود وفــادار بمانــد، گنجــی گران بهــا اســت و 
ــش  ــا بخ ــنایی ب ــرای آش ــه ای ب ــش بهان ــره در بازی های ــش تک نف بخ
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چندنفــره و آنایــن نیســت. بتســدا می دانــد کــه اولیــن هــدف 
ــدای  ــی را ف ــت و گیم پل ــب اس ــردن مخاط ــرگرم ک ــازی، س ــک ب ی
ــام  ــتاین: نظ ــد. »ولفنش ــده نمی کن ــینمایی و کارگردانی ش ــای س صحنه ه
ــم  ــل هفت ــرای نس ــه ب ــن« )Wolfenstein: The New Order( گرچ نوی
ــدازی  ــای تیران ــال های دور بازی ه ــس س ــان ح ــود، هم ــده ب ــاده ش آم
ــلحه های  ــت از اس ــال راح ــا خی ــتید ب ــازه داش ــه اج ــرد ک ــده می ک را زن
مختلــف اســتفاده کنیــد و ســاعت ها درگیــر مرحلــه ای طوالنــی باشــید. به 
ایــن ترتیــب همیــن ابتــدا بایــد گفــت کــه بــا ایــن نــگاه، بخــش تک نفــره 
ــه  ــت. در دوره ای ک ــی اس ــده و عال ــًا راضی کنن ــازی کام ــتانی ب و داس
بازی هــای اول شــخص ســینمایی ماننــد نــدای وظیفــه در کمتــر از شــش 
ــره  ــه بخــش چندنف ــت ب ــد نوب ــوند و بع ــام می ش ــاعت تم ــت س ــا هف ی
ــبک،  ــن س ــد در ای ــی مفی ــاعت گیم پل ــارده س ــا چه ــیزده ت ــد، س می رس
ــد  ــب جدی ــه مخاط ــت ک ــن اس ــکل ای ــا مش ــت. ام ــار اس ــر از انتظ فرات
صبــر و حوصلــه طــی کــردن مســیر پیشــرفت قهرمــان تــا رســیدن بــه 
 Doom لحظه هــای لذت بخــش بــازی را نــدارد. بــه ایــن ترتیــب گرچــه
ــی آغــاز می شــود و همــان ابتــدا شــما را در میــان  ــا افتتاحیــه ای طوفان ب
درگیــری رهــا می کنــد، زمــان زیــادی را بــرای رســیدن بــه مرحله هــای 

ــد. ــب می کن ــما طل ــود از ش ــر خ ــز و بهت هیجان انگی

ــخ و از  ــد گفــت کــه فاجعــه ای در مری ــر داســتان هســتید، بای اگــر پیگی
ــه  ــرای شــلیک و توجی ــه ای ب ــا بهان راه رســیدن موجــودات جهنمــی، تنه
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کــردن نقشــه های بــازی اســت و نبایــد انتظــار زیــادی از خــط داســتانی 
و شــخصیت ها داشــته باشــید. البتــه داســتان هیــچ گاه نقطــه قــوت ایــن 
مجموعــه نبــوده اســت و بیشــتر حال وهوایــی کــه بــه بهانــه داســتان فراهم 
ــرد.  ــرار می گی ــک ق ــه و گرافی ــز توجــه طراحــان مرحل می شــود، در مرک
ــدارد و  ــد کــه هیــچ عــددی را همــراه خــود ن ــن نظــر Doom جدی از ای
ــا قســمت ســوم  ــای بســیاری ب ــد، تفاوت ه ــه حســاب می آی ــی ب بازخوان

ــر آن دارد. ــازی بی نظی ــود و فضاس خ

 شکل 1: به شات گان خود اطمینان کنید

صداگــذاری و نورپــردازی خــاص قســمت ســوم همــواره تــرس و هیجــان 
را در محیطــی بیگانــه در شــما زنــده نگــه می داشــت و بــا اینکــه بــا یــک 
تیرانــدازی اول شــخص طــرف بودیــد، امــا حــال و هــوای ســبک »وحشــت 
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بقــا«  )Survival Horror( را هــم تجربــه می کردیــد. به ایــن ترتیب همواره 
برخــورد بــا دشــمنان بــازی یــا مقدمه چینــی طراحــان مرحلــه بــرای آماده 
کردنتــان بــرای نبــردی غافلگیرکننــده، تجربــه خاصــی را فراهم کــرده بود 
ــک  ــد ی ــرای خری ــان را ب ــاب بانکی ت ــد حس ــر بودی ــی حاض ــه به راحت ک
سیســتم صــدای عالــی یــا کارت گرافیکــی کــه از نورپــردازی نویــن بــازی 
ــی کنیــد. حــاال تمــام ایــن ویژگی هــا جــای خــود را  پشــتیبانی کنــد، خال
ــای  ــد و مکانیک ه ــی داده ان ــیقی گوش خراش ــر و موس ــه اکشــن نفس گی ب
ــینی  ــرای عقب نش ــی ب ــچ دلیل ــا هی ــده اند ت ــی ش ــوری طراح ــی ط گیم پل
نداشــته باشــید. هــر بــار، بــا تعــداد زیــادی از دشــمنان روبــه رو می شــوید 
ــی الزم  ــد داشــت. حت ــردی حماســی نخواهی ــرای نب ــه ای ب ــچ مقدم و هی
نیســت بــه محیــط بــازی دقــت کنیــد و گرچــه بــا گرافیــک چشــم نوازی 
طــرف هســتید، درگیــر فضاســازی و لــذت بــردن از محیط هــای مختلــف 
نخواهیــد شــد. بــه همیــن دلیــل هــم نبــرد در دل جهنــم هیــچ فرقــی بــا 
ســاختمان های ایســتگاه تحقیقاتــی نــدارد و هیچ وقــت احســاس نمی کنیــد 
ــه  ــده اید ک ــازی ش ــده ای از ب ــش کشف نش ــا بخ ــد ی ــی جدی وارد دنیای
ــن  ــا ای ــد دارد. ب ــه کرده ای ــش از آن تجرب ــا آنچــه پی ــاوت بســیاری ب تف
ــادی  ــداد زی ــم تع ــان ه ــن نقشــه های بی ج ــازندگان در دل همی ــال، س ح
راه هــای مخفــی تــدارک دیده انــد کــه بــرای ارتقــای ســاح ها و تجهیــزات 
ــی  ــا در دل گیم پل ــن راه مخفی ه ــا ای ــد. ام ــاج داری ــا احتی ــه آن ه ــود ب خ
ــازی جــای نگرفته انــد و هیچ وقــت احســاس نمی کنیــد جایــزه ای بــرای  ب

جســت وجوی تان هســتند. 
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  شکل 2: چنین نبردهای عظیمی را در کمتر بازی اول شخصی دیده اید

ــذاب  ــت و ج ــدازه ای خوش دس ــه ان ــازی ب ــلحه های ب ــبختانه اس خوش
ــه عــاوه،  ــا آن هــا خســته نمی شــوید. ب هســتند کــه از شــلیک مــداوم ب
تعــدادی از ســاح های قســمت های قبــل هــم ایــن بــار بــا ظاهــر جدیــد 
برگشــته اند و تنهــا نمایشــی بــرای راضــی کــردن منتقــدان نیســتند. هــر 
ــما را  ــف ش ــمنان مختل ــود را دارد و دش ــاص خ ــای خ ــلحه ویژگی ه اس
مجبــور می کننــد از ترکیــب هم زمــان آن هــا اســتفاده کنیــد. ســازندگان 
ــی را  ــک جذاب ــریع، مکانی ــن س ــری و اکش ــرای درگی ــویقتان ب ــرای تش ب
طراحــی کرده انــد کــه بــرای اســتفاده از آن چــاره ای جــز همــراه شــدن بــا 

ضرباهنــگ بــاالی بــازی نخواهیــد داشــت.

خیلی نزدیک
ــتاندارد  ــه اس ــه ب ــت ک ــال ها اس ــامتی س ــط س ــودکار خ ــدن خ ــر ش پ
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بازی هــا در ســبک های مختلــف تبدیــل شــده اســت. ایــن مکانیــک کــه 
بیــش از هــر ســبک دیگــری در بازی هــای اول شــخص اســتفاده می شــود، 
بــه شــما اجــازه می دهــد کــه بــا پنــاه گرفتن یــا لحظــه ای پنهــان شــدن از 
دیــد دشــمنان، خــود را از مــرگ نجــات دهیــد و خــط ســامتی تان را بــه 
حالــت عــادی برگردانیــد. ایــن ایــده باعث شــده اســت تــا هــم ضرباهنگ 
نبردهــا حفــظ شــوند و تمرکــز مخاطــب تنهــا بــه رونــد بــازی جلب شــود. 
امــا Doom بــه جــای اســتفاده از ایــن امــکان، ســراغ ایــده دیگــری رفتــه 
اســت و دیگــر نمی توانیــد بــا فــرار کــردن از دشــمنان اســتراحت کنیــد. 

طبــق معمــول بــا از بیــن بــردن هــر کــدام از دشــمنان، آیتم هــای مختلفــی 
نصیبتــان می شــود تــا اســلحه های خــود را پــر کنیــد. امــا هیــچ تضمینــی 
وجــود نــدارد کــه بســته های ســامتی هــم در میــان ایــن آیتم هــا باشــد. 
تنهــا زمانــی می توانیــد از بهبــود ســامتی تان مطمئــن شــوید کــه بــرای 
ــه ســازندگان  ــد ک ــا کمــک بگیری ــردن دشــمنان از تمام کننده ه ــود ک ناب
نــام آن را Glory Kill گذاشــته اند. بــرای اینکــه بتوانیــد از ایــن مکانیــک 
اســتفاده کنیــد، بایــد آنقــدر بــه هــر کــدام از دشــمنان صدمــه بزنیــد تــا 
ــد.  ــی کارشــان را تمــام کنی ــد و ســپس در آن لحظــه ای بی حرکــت بمانن
بــه عــاوه، حتــی زمانــی کــه فاصلــه مشــخصی با دشــمنان داشــته باشــید 
هــم شــخصیت بــازی بســیار ســریع خــودش را بــه آن هــا می رســاند و بــه 
ایــن ترتیــب لحظــه ای از اکشــن و ضرباهنــگ بــازی کــم نمی شــود. ایــن 
ــانه گیری ها  ــن نش ــی از بهتری ــا یک ــه ب ــد ک ــر بگیری ــم در نظ ــه را ه نکت
ــکلی  ــچ مش ــدون هی ــتید و ب ــرف هس ــخص ط ــای اول ش در تیراندازی ه
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ــد و  ــذت ببری ــذاب ل ــک ج ــن مکانی ــازی از ای ــان ب ــا پای ــد ت می توانی
ــرای بســته های ســامتی را فرامــوش کنیــد. امــا برخــاف  جســت وجو ب
ــا  ــمندانه مرحله ه ــی هوش ــرای طراح ــاخت های الزم ب ــام زیرس ــه تم اینک
فراهــم شــده اســت، بــاز هــم ســازندگان ســراغ همــان ایده هــای قدیمــی و 
پاکســازی کامــل یــک محیــط بــرای بــاز شــدن محیــط بعــدی رفته انــد.

"ســازندگان بــرای تشــویقتان بــرای درگیری و اکشــن ســریع، مکانیک 
ــرای اســتفاده از آن چــاره ای جــز  ــد کــه ب ــی را طراحــی کرده ان جذاب

همــراه شــدن بــا ضرباهنــگ بــاالی بــازی نخواهید داشــت"

ــط  ــک محی ــن مخاطــب در ی ــده در دام انداخت ــش از ای ــر ده ســال پی اگ
بســته و ســرازیر کــردن انــواع دشــمنان و از بیــن بردنشــان تــا رســیدن 
بــه محیــط بعــدی اســتفاده می شــد، کســی نمی توانســت طراحــی گیم پلــی 
ــرای  ــده ب ــن ای ــم از ای ــوز ه ــد. هن ــت بدان ــی از خاقی ــف و خال را ضعی
ــب در  ــتادگی مخاط ــنجش ایس ــرای س ــا ب ــف بازی ه ــای مختل چالش ه
ــای  ــه در بخش ه ــه البت ــود ک ــتفاده می ش ــمنان اس ــای دش ــل موج ه مقاب
جانبــی قــرار می گیرنــد. امــا در دوره ای کــه بیشــتر ســازندگان بــرای هــر 
ــن  ــن چنی ــه کار گرفت ــد، ب ــزی می کنن ــدم شــما در بازی شــان برنامه ری ق
 Doom ترفنــدی کامــًا خســته کننده اســت. معمــوالً بیشــتر وقتتــان در
ــای  ــه دره ــد ک ــرار می گیری ــی ق ــه در محل ــه ســپری می شــود ک این گون
اصلــی تنهــا در صورتــی بــاز می شــوند کــه تمــام دشــمنان آن منطقــه را از 
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بیــن ببریــد. از طرفــی، بــازی تــازه در فصل هــای پایانــی جــان می گیــرد و 
مخاطــب عــادی ایــن همــه راه را نمی توانــد تحمــل کنــد. 

ــه  ــف ک ــای مختل ــرار دادن غول آخره ــا ق ــد ب ــاش کرده ان ــازندگان ت س
ــه اســتراتژی مناســبی احتیــاج دارد، از رونــد  از بیــن بــردن هــر کــدام ب
ــا یکــی از دشــمنان ویــژه و  تکــراری مرحله هــا کــم کننــد. زمانــی کــه ب
قدرتمنــد بــازی بــه عنــوان غول آخــر روبــه رو می شــوید، دیگــر نمی توانیــد 
همــان رونــد تکــراری مبــارزه بــا دشــمنان ضعیف تــر را بــه کار بگیریــد. 
غول آخرهــا حرکت هــای مخصوص به خــود را دارنــد و از روش هــای 
مختلفــی بــرای حملــه بــه شــما اســتفاده می کننــد. رمــز موفقیــت در ایــن 
نبردهــا ایــن اســت کــه ابتــدا حرکت هــای غول آخرهــا را به خوبــی بــه یــاد 
بســپارید تــا بتوانیــد در لحظــه مناســب از آن هــا فرار کنیــد. قــدم دوم نیز 
آن اســت کــه قســمت های ضعیــف و آسیب پذیرشــان را شناســایی کنیــد 
و از اســلحه مناســب بــرای شــلیک اســتفاده کنیــد. گرچــه ایــن نبردهــای 
هیجان انگیــز و ســخت تنــوع خوبــی بــه رونــد بــازی بخشــیده اند، تعــداد 
ایــن لحظه هــا و نقطه هــای اوج در برابــر زمــان طوالنــی بخــش تک نفــره، 

کمکــی بــه بهبــود بــازی نمی کننــد.
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  شکل 3: به سادگی می توانید مرحله های دلخواه خود را بسازید

گرچــه انتظــار مخاطبــان از بنیان گــذاران حالــت چندنفــره در بازی هــا، یک 
بخــش آنایــن ســریع و دلچســب اســت، Doom در برابــر نوآوری هــای 
ــر  ــه نظ ــته ب ــت وپا بس ــی و دس ــه، قدیم ــدای وظیف ــد ن ــی مانن بازی های
ــر  ــاف دیگ ــد برخ ــه، نمی توانی ــن نکت ــن ای ــر گرفت ــا در نظ ــد. ب می رس
بازی هــا پــس از تمــام کــردن بخــش داســتانی، ســراغ بخــش چندنفــره 
ــد.  ــزی کنی ــاح ها برنامه ری ــخصیت ها و س ــای ش ــرای ارتق ــد و ب بروی
طراحــی ضعیــف نقشــه ها در بخــش آنایــن هــم خودنمایــی می کننــد و 
ســناریوهای آشــنای »فتــح پرچــم« یــا مبــارزه گروهــی، بــدون خاقیــت و 
انگیــزه الزم بــرای پیشــرفت در آن هــا طراحــی شــده اند. تنهــا امکانــی کــه 
در پایــان می توانیــد روی آن حســاب کنیــد، ویژگــی طراحــی مرحله هــای 
دلخــواه در بــازی و بــه اشــتراک گذاشــتن آن هــا اســت. این امــکان جذاب 
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ــف را  ــازه های مختل ــی دشــمنان و س ــا در آن ــد ت ــازه می ده ــه شــما اج ب
کنــار هــم قــرار دهیــد و تنهــا بــا فشــار دادن یــک دکمــه، مرحلــه ای را 
کــه خودتــان ســاخته اید بــازی کنیــد. البتــه نبایــد انتظــار داشــته باشــید 
کــه ماننــد Mario Maker در کنســول Wii U بــا انــواع تنظیمــات مختلف 
ســروکار داشــته باشــید و مرحله هــای عجیب وغریــب طراحــی کنیــد. امــا 
حداقــل می توانیــد امیــدوار باشــید کــه کســی مرحلــه جذاب تــری را در 
مقایســه بــا بــازی اصلــی طراحــی کــرده باشــد یــا خودتــان تجربــه ای را 
کــه از Doom جدیــد انتظــار داریــد، تــدارک ببینیــد. امــا در پایــان متوجه 
می شــوید کــه برخــاف تبلیغ فــراوان بتســدا، ویژگــی SnapMap و برپایی 
جامعــه بــزرگ مخاطبــان بــازی بــاز هــم در نهایــت بــه همــان تجربــه ای 
ــی  ــی گیم پل ــش در دل هســته اصل ــازندگان از پی ــه س ــم می شــوند ک خت

بازیشــان قــرار داده انــد.

لبه تیغ
ــال ۲۰۰۸  ــمی در س ــور رس ــه ط ــازه ای از Doom ب ــمت ت ــاخت قس س
تأییــد شــد و تــا چنــد ســال اطاعــات و اظهارنظرهــای مختلفــی از گــروه 
ــایت ها و  ــی زود وب س ــا خیل ــد. ام ــر می ش ــان منتش ــازنده و ایده هایش س
ــد و  ــر دادن ــف از مشــکات ســاخت و توســعه آن خب نشــریه های مختل
اگــر اســتودیو در ســال ۲۰۱۰ بــه بتســدا و زیــر مجموعه هــای آن اضافــه 
نمی شــد، شــاید هیچ وقــت شــاهد توســعه جــدی و کامــل بــازی نبودیــم. 
بتســدا به خوبــی توانســته اســت همــان نــگاه ســرگرم کننده و ویــژه خــود 
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را بــه گیم پلــی بــازی اضافــه کنــد و مثــل دیگــر محصــوالت خــود یــک 
بــازی کامــل و بــا کمتریــن مشــکات فنــی ارائــه دهــد. 

"تنهــا امکانــی کــه در پایــان می توانیــد روی آن حســاب کنیــد، ویژگــی 
طراحــی مرحله هــای دلخــواه در بــازی و بــه اشــتراک گذاشــتن آن هــا 

است"

تصمیم گیــری دربــاره کیفیــت نهایــی بــازی کامــًا بــه ایــن نکتــه بســتگی 
ــل گذشــته انتظــار  ــر مث ــد. اگ ــا چــه نگاهــی ســراغ آن بروی ــه ب دارد ک
تحــول دیگــری را از ایــن مجموعــه داریــد، بایــد برخــاف انتظارتــان تنهــا 
بــا بازگشــت دشــمنان و اســلحه های قدیمــی خاطراتتــان را زنــده کنیــد. در 
عــوض اگــر مخاطــب تــازه ایــن مجموعــه هســتید و تنها بــه آن، به چشــم 
ــدازی  ــازی تیران ــک ب ــد از ی ــد، می توانی ــگاه می کنی ــد ن ــازی جدی ــک ب ی
اســتاندارد و ســریع لــذت ببریــد. امــا Doom بــرای کســانی کــه افســانه 
 )John Carmack( »ــک ــان کارم ــد »ج ــازندگانی مانن id software و س
را درک کرده انــد، هیــچ حرفــی بــرای گفتــن نــدارد و خــود را بــه مــوج 

ــپرده اســت. ــراری  س ــای عامه پســند و تک ــان بازی ه خروش
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گردش بی نقص چرخ های جنگ در نسل هشتم

Gears of War 4 پدران و فرزندان: بررسی بازی

ــدار  ــرو بی ــتاره ای: نی ــای س ــات از »جنگ ه ــن اطاع ــه اولی ــش از اینک پی
شــود،  منتشــر   )Star Wars: The Force Awakens( می شــود« 
بزرگ تریــن پرســش ایــن بــود کــه »جی.جــی. آبرامــز« چگونــه می توانــد 
آغــاز تــازه ای بــرای این مجموعــه پرطرفــدار رقم بزنــد. طرفــداران قدیمی 
ــازه ای از آن  ــمت ت ــر قس ــادی منتظ ــال های زی ــتاره ای، س ــای س جنگ ه
بودنــد و مخاطبــان جوانــی کــه بــا نســل جدیــد فیلم هــای ابرقهرمانــی و 
داســتان های علمی-خیالــی بــزرگ شــده بودنــد، امیــد چندانــی بــه الگــوی 

ــتند. ــتاره ای نداش ــای س همیشــگی جنگ ه
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امــا آبرامــز و گــروه تولیــد قســمت هفتــم بــا هوشــیاری کامــل توانســتند 
ــازه کار و  ــای ت ــه قهرمان ه ــه را ب ــن مجموع ــای ای ــم قهرمان ه نســل قدی
ــرای  ــازه ای را ب ــان کامــًا ت ــی کــه بنی ــد بزننــد و در حال ــد آن پیون جدی
ــه  ــز ب ــروه را نی ــر دو گ ــت ه ــد، رضای ــم کردن ــده فراه قســمت های آین
ــان کهنــه کار، خاطــرات طرفــداران  ــا بازگشــت قهرمان ــد. ب دســت آوردن
ــدی  ــا شــخصیت های جدی ــز ب ــان جــوان نی ــده شــد و مخاطب قدیمــی زن
ــد،  ــده ببینن ــمت های آین ــا را در قس ــال ها آن ه ــا س ــت ت ــرار اس ــه ق ک

آشــنا شــدند.

ــده  ــن ای ــز ســراغ چنی ــگ نی ــای جن ــارم چرخ ه ــازندگان قســمت چه س
ــا  ــان ب ــنا و تقابلش ــان آش ــر قهرمان ــه ب ــا تکی ــا ب ــد ت ــی رفته ان و روایت
ــانی  ــد. کس ــاده کنن ــدی آم ــت جدی ــرای روای ــز را ب ــازه کاران، همه چی ت
ــد و  کــه از ســال ۲۰۰۶ همــراه »مارکــوس فنیکــس« و دوســتانش بوده ان
حــاال از بازنشســتگان نبــرد طوالنــی بــا لوکاســت ها بــه حســاب می آینــد، 
ــرور  ــم، خاطراتشــان را م ــان قدیمی شــان در نســل هفت ــدن همراه ــا دی ب
ــس  ــا ایکس باک ــگ را ب ــای جن ــه چرخ ه ــم ک ــی ه ــد و مخاطبان می کنن
وان و نســل هشــتم آغــاز کرده انــد، بــرای همراهــی شــخصیت های تــازه 
ــی  ــگ 4« یک ــای جن ــوند. »چرخ ه ــاده می ش ــده آم ــمت های آین در قس
ــت و  ــافت اس ــاری مایکروس ــای انحص ــن بازی ه ــن و کامل تری از بهتری
ــان را  ــی خودش ــتودیوی The Coalition به خوب ــازه در اس ــازندگان ت س
ــازنده  ــز« )Epic Games(، س ــک گیم ــتودیوی »اپی ــنگین اس ــایه س از س
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ــیده اند. ــرون کش ــازی بی ــت ب ــه گانه نخس س

پایان چرخ
ــیاره  ــان ها در س ــت ها و آزادی انس ــودی لوکاس ــال از ناب ــت وپنج س بیس
»ســرا« )Sera( گذشــته اســت و دولــت و مــردم ســالگرد پیروزی شــان را با 
حضــور ســربازان و کهنه کارانــی کــه در جنــگ حضــور داشــته اند، جشــن 
ــه قیمــت  ــای زیرزمینی شــان ب ــودی لوکاســت ها و دنی ــا ناب ــد. ام گرفته ان
از بیــن رفتــن منابــع طبیعــی تمــام شــده اســت و مــردم تــاش می کننــد 
ــه  ــازه ای ب ــا در ســیاره ای کــه حــاال شــکل ت ــرای بق ــازه ای را ب راه هــای ت
خــود گرفتــه اســت، پیــدا کننــد. از ســوی دیگــر، آب وهــوای ســیاره نیــز 
دســتخوش تغییــرات فراوانــی شــده اســت و طوفان هــای شــدید ســاکنان 
ــان  ــازه ای ج ــر ت ــکات، خط ــن مش ــر ای ــزون ب ــد. اف ــر می کن را غافل گی
مــردم شــهر را تهدیــد می کنــد و دولــت بــرای تضمیــن امنیــت و ســامت 
ســاکنان، دیــوار بزرگــی دور شــهر ســاخته و عبــور از آن را خــاف قانــون 

و ممنــوع اعــام کــرده اســت. 

ــای  ــد راضــی نیســتند، در گروه ه ــن جدی ــه از قوانی ــردم ک ــدادی از م تع
ــده  ــود زن ــه روش خ ــا ب ــد ت ــاش می کنن ــرون از شــهر ت کوچــک در بی
بماننــد و در ایــن میــان بــرای بــه دســت آوردن منابــع مــورد نیازشــان به 
قرارگاه هــا و ســاختمان های دولتــی حملــه می کننــد. »جــی.دی. فنیکــس« 
ــه  ــد ب ــم می گیرن ــد و تصمی ــراه دوســت خــود از شــهر می گریزن ــه هم ب
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ــی  ــری زن ــا رهب ــه در دهکــده ای ب ــرون از شــهر ک ــای بی یکــی از گروه ه
بــه نــام رینــا زندگــی می کننــد، کمــک کننــد. »دل« )Del( و جــی.دی. بــا 
همراهــی »کیــت« دختــر رینــا و عمــوی او کــه یکــی از ســربازان قدیمــی 
جنگــی اســت، بــرای بــه دســت آوردن منابــع مــورد نیازشــان بــرای تعمیر 

ــد. ــه می کنن ــی حمل ــای دولت ــه یکــی از قرارگاه ه دهکــده ب

شــکل 1: بــه کمــک هــوش مصنوعــی پویــای بــازی، دشــمنان هــم ماننــد شــما از ســنگرها و 

ــد. ــتفاده می کنن ــلیک اس ــرای ش ــی ب ــای مختلف زاویه ه

ــر  ــت را ب ــهر و دول ــت ش ــه امنی ــدی ک ــای جدی ــود روبات ه ــا وج ب
ــده  ــه دهک ــوند و ب ــق می ش ــود موف ــات خ ــروه در عملی ــد، گ ــده دارن عه
بازمی گردنــد. امــا در راه بــا تمــاس رادیویــی جیــن، مقــام ارشــد دولتــی، 
مواجــه می شــوند کــه آن هــا را قانون شــکن می خوانــد و گروهــی را بــرای 
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ــه بعــد از  ــه طــرف دهکــده می فرســتد. جــی.دی. ک ــا ب ــا آن ه ــه ب مقابل
موفقیــت در اولیــن مأموریتــش تــاش می کنــد منبــع تغذیــه دهکــده را 
تعمیــر کنــد، ناگهــان بــا موجــود ناشــناخته ای طــرف می شــود کــه رینــا و 
اُســکار، عمــوی کیــت را بعــد از نبــردی طوالنــی بــا خــود می بــرد. گــروه 
کــه حــاال دیگــر چیــزی بــرای از دســت دادن ندارنــد، تصمیــم می گیرنــد 
ــت ناشــناخته دشــمن  ــا و هوی ــن رین ــرای یافت ــن موجــود را ب ــای ای رد پ
دنبــال کننــد. جــی.دی. بــرای درخواســت کمــک نــزد پــدرش مارکــوس 
برمی گــردد تــا آن هــا را در ایــن ســفر پرماجــرا و خطرنــاک یــاری کنــد. 
ــا در  ــا ســپس ب ــم پســرش ناراضــی اســت، ام ــدا از تصمی ــوس ابت مارک
ــا  ــود ت ــراه می ش ــا او هم ــی ب ــای نظام ــتن ســاح ها و زره ه ــار گذاش اختی
ــا یافتــن جســدهای بی شــمار لوکاســت ها در مناطــق  واقعیــت تلخــی را ب
مختلــف کشــف کننــد. لوکاســت ها نــه تنهــا از بیــن نرفته انــد، بلکــه در 
ــام  ــه ن ــدی ب ــمن جدی ــه دش ــد و ب ــل یافته ان ــی تکام ــدت طوالن ــن م ای
ــمندتر  ــر و هوش ــت ها خطرناک ت ــه از لوکاس ــده اند ک ــل ش Swarm تبدی
هســتند. حــاال گــروه نــه تنهــا با ایــن دشــمنان تــازه روبــه رو هســتند، بلکه 
بــا روبات هــای دولتــی و انــواع موجــودات جهش یافتــه نیــز کــه تاکنــون 

ــوند.  ــه می ش ــد، مواج ــناخته بوده ان ناش

ــان  ــد، همچن ــان باش ــخص در می ــدازی سوم ش ــت از تیران ــی صحب وقت
ــدارد ــدان ن ــی در می ــچ رقیب ــگ هی ــای جن چرخ ه
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داســتان و ضرباهنــگ آن یکــی از نقــاط قــوت بــازی اســت، امــا ضعــف 
ــخصیت های  ــد ش ــب مانن ــت مخاط ــده اس ــث ش ــخصیت پردازی باع ش
ســه گانه  اصلــی بــا احساســات و هدف هایشــان درگیــر نشــود. کیــت کــه 
ــبی  ــود، پرداخــت مناس ــام می ش ــر او انج ــه خاط ــروه ب ــاش گ بیشــتر ت
نــدارد و بــه عنــوان دختــری کــه تــازه وارد نبردهــای جــدی شــده اســت، 
ــاه شــکل می گیــرد. کیــت  گذشــته اش تنهــا در میــان گفت وگوهــای کوت
ــا  ــت، ام ــر اس ــه یکدیگ ــروه ب ــای گ ــده اعض ــش، پیونددهن و انگیزه های
ــاران فنیکــس در قســمت های  ــم ی ــه محک نویســندگان نتوانســته اند حلق
گذشــته را تکــرار کننــد. در ســه گانه  چرخ هــای جنــگ نــه تنهــا انگیــزه و 
گذشــته هــر کــدام از اعضــای گــروه بــر داســتان، موقعیت هــای مختلــف 
نبــرد و گفت وگوهــا تأثیرگــذار بودنــد، بلکــه رابطــه عاطفــی شــدیدی هــم 
میــان آن هــا و مخاطبــان برقــرار می شــد و سرنوشتشــان از هــر چیــزی در 
بــازی مهم تــر بــود. همیــن نکتــه حلقــه محکمــی از تعــدادی ســرباز بــه 
رهبــری مارکــوس فنیکــس را گــرد هــم آورده بــود کــه ماننــد هــر جنــگ 
جــدی و مهمــی بــر مبنــای اطمینــان، پایــداری و فــداکاری در میــدان نبرد 
شــکل گرفتــه بــود و گاهــی بــه قیمــت از بیــن رفتــن یکــی از آن هــا بــرای 

ــر تمــام می شــد. ــه هدفــی واالت ــا رســیدن ب نجــات انســان ها ی
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شــکل 2: قهرمانی بازنشســته، ســربازی کهنه کار و باتجربه و باالخره پدری دلســوز و فداکار  

بــا وجــود ایــن، رابطــه مارکــوس و پســرش تنهــا ارتبــاط واقعــی و جــذاب 
ــه کار را در  ــه و کهن ــدری باتجرب ــل پ ــی تقاب ــه گاه ــتان اســت ک در داس
ــوس  ــازندگان از مارک ــد. س ــان می ده ــی نش ــام به خوب ــی خ ــر جوان براب
ــداران قدیمــی و تمهیدهــای داســتانی  ــرای جــذب طرف محبــوب، تنهــا ب
ــازی  ــه او در بخشــی از ب ــد ک ــی می رس ــه جای ــد و کار ب ــتفاده کرده ان اس
ــاط  ــد. گرچــه داســتان از نق ــرا می خوان ــز ف هم رزم هــای قدیمــی اش را نی
اوج و احساســی بی نصیــب نیســت، ســازندگان کامــًا بااحتیــاط همه چیــز 
ــا دو قســمت  ــل ت ــد کــه حداق ــدی آمــاده کرده ان ــرای حماســه جدی را ب
ــان  ــدازی سوم شــخص در می ــت از تیران ــی صحب ــاورد. وقت دیگــر دوام بی

ــدارد. ــان چرخ هــای جنــگ هیــچ رقیبــی در میــدان ن باشــد، همچن
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چرخ اصلی
بازی هــای کامــل و بی نقــص فراوانــی وجــود دارند که تمــام اســتانداردهای 
یــک بــازی را به خوبــی رعایــت کرده انــد و در کنــار مخاطبــان، بــا اســتقبال 
پرشــور منتقــدان نیــز روبــه رو شــده اند. امــا در حقیقــت بازی هــای بســیار 
کمــی بــا معرفــی یــک مکانیــک یــا بهبــود چشــمگیر یــک اســتاندارد رایج 
ــود  ــد از خ ــف بع ــبک های مختل ــا و س ــام بازی ه ــر تم ــده اند ب ــق ش موف
تأثیرگــذار باشــند. اســتودیوی »اپیــک گیمــز« با ســاخت قســمت نخســت 
ــرد،  ــم ک ــس۳۶۰ را محک ــگاه ایکس باک ــا جای ــه تنه ــگ ن ــای جن چرخ ه
بلکــه قــدرت و کیفیــت آنریــل انجیــنUnreal Engine 3( ۳( را نیــز بــه 
همــه نشــان داد. زاویــه دوربیــن نزدیــک بــه زمیــن و شــخصیت اصلــی و 
قاب هــای تصویــر، ماننــد مســتندهای جنگــی و خطــری بودنــد کــه هــر 
ــع و  ــن پشــت موان ــاه گرفت ــه مکانیــک پن ــن اســت و البت لحظــه در کمی
جابه جایــی ســریع بیــن آن هــا، درگیــری و تیرانــدازی را وارد دوران تــازه ای 
کردنــد. طراحــی بی نقــص شــلیک و نشــانه گیری از پشــت موانــع از یــک 
طــرف و هــوش مصنوعــی دشــمنان از طــرف دیگــر، نبــردی را ســاخته 
بودنــد کــه بــا روایــت ســینمایی در دل بــازی، هیجــان و لــذت فراوانــی را 
بــه ارمغــان مــی آورد. ایــن ترکیــب بی نقــص همچنــان در قســمت چهــارم 
نیــز حضــور دارد و همــان مکانیک هــای آشــنا هســته اصلــی رونــد بــازی 
را ترتیــب داده انــد. امــا بهبودهــای ریــز و درشــت مکانیک هــای قدیمــی 
در کنــار اســلحه های جدیــد کامــًا بــر ایــن لــذت قدیمــی و آشــنا افــزوده 
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طبــق معمــول به ســرعت و بــا فشــردن هــر کــدام از جهت هــا می توانیــد 
اســلحه ها یــا نارنجک هایــی را کــه همــراه خــود داریــد، در اختیــار بگیریــد. 
ــلحه های  ــار اس ــه در کن ــن مجموع ــوب ای ــی و محب ــلحه های قدیم اس
جدیــد، تنــوع خوبــی را در اســتفاده از ســاح های مختلــف شــکل داده انــد 
و بهتــر اســت بــرای پیشــرفت در بــازی از ترکیــب تمــام آن هــا کمــک 
بگیریــد. دویــدن ســریع و پنــاه گرفتــن پشــت نزدیک تریــن مانــع و ســنگر 
هیچ وقــت بــه ایــن روانــی و پیوســتگی نبــوده اســت و اگــر ســراغ بخــش 
ــان در  ــدام از بازیکن ــر ک ــش ه ــد، نق ــن بروی ــا آفای ــن ی ــکاری آنای هم

ــد. ــدا می کن ــت بیشــتری پی ــع اهمی ــری در نقشــه و موان جای گی

شــکل 3: دشــمنان جدیــد کــه بــا نــام Swarm شــناخته می شــوند، شــباهت های زیــادی بــا 

لوکاســت ها، دشــمنان قدیمــی ایــن مجموعــه دارنــد.
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در حالــت عــادی، فقــط کنتــرل جــی.دی. را بــر عهــده داریــد و دیگــران 
توســط هــوش مصنوعــی هدایــت می شــوند و به خوبــی کارشــان را انجــام 
ــدام از  ــر ک ــخصیت ه ــد ش ــاش کرده ان ــز ت ــازندگان نی ــد. س می دهن
اعضــای گــروه در تصمیم گیــری و نقش شــان در نبــرد تأثیرگــذار باشــد. 
بــه ایــن ترتیــب، در بخش هایــی کــه مارکــوس همراهتــان اســت جلوتــر از 
همــه حرکــت می کنــد و بــا اطمینــان بیشــتری بــه قلــب دشــمن حملــه 
می کنــد. افــزون بــر ایــن، او اولیــن کســی اســت کــه بــرای احیــای شــما 
ــذارد. در  ــا نمی گ ــرش را تنه ــت پس ــود و هیچ وق ــه کار می ش ــت ب دس
ایــن میــان،  کیــت بیشــتر از همــه بــه کمــک احتیــاج دارد و بایــد همیشــه 
حواســتان بــه احیــا کــردن او در میــان درگیــری باشــد. چرخ هــای جنــگ 
ــار  ــد و این ب ــوت می کن ــی دع ــت و جابه جای ــه حرک ــما را ب ــواره ش 4 هم
ــف دارد.  ــای مختل ــا و محیط ه ــتری در هدف ه ــوع بیش ــگ و تن ضرباهن
ــه  ــی مواج ــوای متفاوت ــدف و حال وه ــا ه ــت ب ــر مأموری ــاً در ه تقریب

ــید. ــدی را می کش ــدم بع ــار ق ــه انتظ ــوید و بی صبران می ش

ــای  ــد موج ه ــه مجبوری ــد ک ــود دارن ــم وج ــی ه ــان بخش های ــن می در ای
مختلــف دشــمنان را در محیــط ثابتــی از بیــن ببریــد تــا رونــد بــازی ادامه 
پیــدا کنــد. ایــن تمهیــد کــه حــاال در بازی هــای فراوانــی دیــده می شــود، 
ــا ســبک  ــازی را ت ــذت و همراهــی مخاطــب کــم می کنــد و ســطح ب از ل
امتیــازی و از بیــن بــردن هرچه بیشــتر دشــمنان پاییــن مــی آورد. البته این 
موقعیت هــا آزاردهنــده نیســتند، امــا در مقایســه بــا بخش های دیگــر بازی 
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و روایــت ســینمایی و هیجان انگیــز آن هــا نمــره بســیار کمتــری می گیرنــد. 
ناگفتــه نمانــد کــه ایــن درگیری هــا کــه وســعت کمتــری دارنــد، بهتریــن 
فرصــت بــرای اســتفاده از مکانیــک جدیــد بــازی بــرای غافل گیــر کــردن 
دشــمنان اســت. در ایــن حالــت اگــر فاصلــه شــما بــا دشــمن بــه انــدازه 
کافــی کــم باشــد، می توانیــد او را از ســنگرش بیــرون بکشــید و بــا یــک 
تمام کننــده جــذاب کارش را بســازید. بــا آنکــه ســازندگان فشــار زیــادی 
ــد،  ــل کرده ان ــته تحم ــمت های گذش ــای قس ــرار موفقیت ه ــرای تک را ب
ــازی و  ــد ب ــمت اول از رون ــد قس ــید مانن ــته باش ــار داش ــد انتظ ــا نبای ام
ــای  ــه چرخ ه ــت ک ــن اس ــت ای ــوید. واقعی ــای آن ذوق زده ش مکانیک ه
ــدارد و  ــم ن ــته ک ــزی از قســمت های گذش ــازی چی ــد ب ــگ 4 در رون جن
تنهــا معجــزه، اولیــن برخــورد بــا ســه گانه اصلــی و حــس نوســتالژی آن 
ــرار  ــته ق ــا گذش ــه ب ــری در مقایس ــام پایین ت ــازی را در مق ــه ب ــت ک اس

می دهــد. 

چرخ آخر
قــدرت »آنریــل انجیــن ۳« و انعطاف پذیــری آن بــرای ســاخت ســبک های 
مختلــف باعــث شــد ســازندگان و اســتودیوهای بی شــماری بــرای ســاخت 
ــم را  ــدان، نســل هفت ــان و منتق ــد و مخاطب ــتفاده کنن بازی شــان از آن اس
دوره آنریــل انجیــن لقــب دهنــد. امــا تنها ســازندگان اصلــی این موتــور در 
ــای  ــری و قدرت ه ــای بص ــتند جلوه ه ــز می توانس ــک گیم ــتودیوی اپی اس
نهفتــه  آن را بــا وجــود ســخت افزار ضعیف تــر ایکس باکــس۳۶۰ نســبت 

www.takbook.com

http://www.shabakeh-mag.com


www.shabakeh-mag.com

کتاب  شبکه  17 | بازی  1|  برترین باز ی های 95 |  83

بــه پلی استیشــن۳ نشــان دهنــد. حــاال بــرای چرخ هــای جنــگ 4 نوبــت 
ــان  ــدرت طراح ــر ق ــار دیگ ــا ب ــت ت ــیده اس ــن 4 رس ــل انجی ــه آنری ب
هنــری را بــرای یــک بــازی انحصــاری نشــان دهــد. جزئیــات، بافت هــای 
باکیفیــت، نورپــردازی پویــا و البتــه صداگــذاری و موســیقی جــذاب بــازی، 
همــواره تــا پایــان داســتان شــما را غافل گیــر می کننــد و زمانی کــه نوبــت 
ــا  ــد. ب ــداد می کنن ــای بصــری بی ــف برســد، جلوه ه ــوای مختل ــه آب وه ب
وجــود اینکــه بــا گذشــت چنــد ســال از نســل هشــتم، شــاهد گرافیک های 
بی نظیــر و چشــمگیری بوده ایــم، بیشــتر آن هــا تنهــا بهانــه ای بــرای نشــان 
ــدرت در  ــوده و به ن ــک ب ــان گرافی ــر طراح ــا هن ــدرت کنســول ی دادن ق
ــواره  ــگ 4 هم ــای جن ــه چرخ ه ــا آنک ــد. ب ــل بوده ان ــازی دخی ــد ب رون
نمایشــی بــرای قــدرت ایکس باکــس وان و آنریــل انجیــن اســت، گرافیــک 
و جلوه هــای بصــری بخشــی از رونــد بــازی و ارتقــای تجربــه آن هســتند. 
ــور می شــوید در  ــه مجب ــد ک ــه چشــم می آی ــًا ب ــی کام ــه زمان ــن نکت ای
آب وهوای هــای مختلــف، اســتراتژی های متفاوتــی را انتخــاب کنیــد. 
همچنیــن در همــان حــال کــه از گرافیــک و جزئیــات آن لــذت می بریــد، 
رونــد متفاوتــی را نیــز احســاس خواهیــد کــرد. مدتــی اســت کــه بعضــی 
از اســتودیوها و ناشــران مختلــف تصمیــم گرفته انــد از موتورهــای داخلــی 
ــگ 4  ــای جن ــا چرخ ه ــد، ام ــتفاده کنن ــان اس ــرای بازی هایش ــان ب و یکس
ــازه ای را  ــار دیگــر دوران ت ــد ب ــک گیمــز می توانن ــده اپی ــای آین و بازی ه

بــرای آنریــل انجیــن بســازند.
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اگــر فاصلــه شــما بــا دشــمن بــه انــدازه کافــی کــم باشــد، می توانیــد 
او را از ســنگرش بیــرون بکشــید و بــا یــک تمام کننــده جــذاب کارش 

را بســازید

 Halo 5:( »قســمت چهــارم چرخ هــای جنــگ ماننــد »هیلــو 5: نگهبانــان
Guardians(، انحصــاری دیگــر مایکروســافت چنــدان طوالنی  نیســت و بار 
اول و بــا انتخــاب ســختی متوســط، در کمتــر از ده ســاعت تمــام می شــود. 
ــا نگــه مــی دارد، بخــش  ــده و پوی ــو آن را زن ــد هیل ــا چیــزی کــه مانن ام
چندنفــره و آنایــن اســت کــه ســناریوهای مختلــف آن تــا ماه هــا و تــا از 
راه رســیدن بســته های الحاقــی جدیــد ســرگرمتان خواهــد کــرد. افــزون 
بــر ایــن، بــازی از امــکان تقســیم صفحــه بــرای اضافــه شــدن بازیکــن دوم 
نیــز اســتفاده می کنــد و می توانیــد بــا خیــال راحــت بخــش داســتانی یــا 
بعضــی  از ســناریوهای چندنفــره را بــدون نیــاز بــه اینترنــت و بــا همراهــی 
دوســتتان در منــزل بــازی کنیــد. اینکــه بــازی یــک قــدم دیگــر تــا یــک 
شــاهکار فاصلــه دارد یــا بی توجهــی بــه جزئیــات، بــازی را از تجربــه کاملی 
بی بهــره کــرده اســت، نــگاه کامــًا اشــتباهی اســت. واقعیــت ایــن اســت 
ــا توجــه  ــد و ب ــگاه می توانیــد ســراغ بیشــتر بازی هــا بروی ــن ن ــا ای کــه ب
بیــش از انــدازه بــرای یافتــن مشــکات ریــز و درشــت، خودتــان را از لذت 
بــازی کــردن محــروم کنیــد. پــس اگــر اهــل تیرانــدازی سوم شــخص و 
ــازه ای در دنیــای چرخ هــای جنــگ هســتید، رقیبــی  ــی ت آغــاز ماجراجوی

بــرای آن نخواهیــد یافــت.
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لذت کشف و سفر در کهکشان را تجربه کنید

آسمان از آن من است: بررسی بازی آسمان هیچ کس!

بــاز هــم محصــول جدیــدی قربانــی تبلیغــات و افزایــش انتظــار مخاطبــان 
ــمان  ــر »آس ــه منتظ ــه بی صبران ــانی را ک ــام کس ــدان و تم ــده و منتق ش
ــتودیوی  ــازندگان اس ــه س ــت. البت ــرده اس ــد ک ــد، ناامی ــس« بوده ان هیچ ک
ــر  ــوص بی تقصی ــن خص ــز در ای ــتعداد Hello Games نی ــک و بااس کوچ
ــایت های  ــونی و وب س ــات گســترده س ــان تبلیغ ــان در می ــد؛ ناگه نبوده ان
مختلــف گرفتــار شــدند و فشــار فراوانــی را تــا آمــاده شــدن نهایــی بــازی  
تحمــل کردنــد. واقعیــت ایــن اســت که ایــن ماجــرا بارهــا در دنیــای بازی 
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اتفــاق افتــاده و گاهــی باعــث فروپاشــی کامــل یــک اســتودیو شــده اســت. 
ــا داســتان  امــا وقتــی صحبــت از اســتودیوی مســتقلی در میــان باشــد، ب

کامــًا متفاوتــی مواجــه هســتیم.

آســمان هیچ کــس، ابتــدا در مراســم جوایــز VGX در ســال ۲۰۱۳ معرفی 
 Sean( »ــا همــان تریلــر معرفــی و صحبت هــای »شــان مــوری شــد و ب
ــازی و  Murray(، طــراح و کارگــردان پــروژه، مخاطبــان بســیاری ایــده ب
دنیــای بی کــران آن را پســندیدند. پــس از آن نوبــت بــه ســونی رســید تــا 
بــرای اولین بــار از یــک اســتودیوی کامــًا مســتقل در کنفرانــس E3 خــود 
حمایــت کنــد و بازی شــان را بــه عنــوان یــک محصــول انحصــاری زمانــی 
ــت  ــز دس ــب همه چی ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــی کن ــن4 معرف ــرای پلی استیش ب
ــار خبــر تــازه ای از ســازندگان در نشــریه ها  در دســت هــم داد تــا هــر ب
و وب ســایت های مختلــف منتشــر شــود و پیــش از آنکــه نتیجــه نهایــی 
ــازه ای در بازی ســازی  ــوان دســتاورد ت ــه عن ــازی ب ــن ب ــده شــود، از ای دی
ــال  ــا در کم ــود. ام ــاد ش ــتند، ی ــر آن هس ــه منتظ ــه هم ــاهکاری ک و ش
نابــاوری، نــه تنهــا امتیازهــای بــازی معمولــی بودنــد، بلکــه مخاطبــان هــم 
بــا آنچــه انتظــارش را داشــتند، روبــه رو نشــدند. آســمان هیچ کــس درباره 
ــت و  ــناخته ها اس ــف ناش ــذت کش ــران و ل ــای بی ک ــت وجو در فض جس
ــتقل و  ــتودیوی مس ــک اس ــای ی ــازه و رؤی ــده ت ــده ای ــق ش ــی موف به خوب
کوچــک را بــرآورده کنــد، امــا در نهایــت قربانــی تبلیغــات و انتظــار فراوان 

مخاطبــان شــده اســت.
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ناشناخته های تصادفی 
اولیــن هدفتــان بــا آغــاز بــازی ایــن اســت کــه ســفینه خــود را تعمیــر 
کنیــد تــا بــرای ســفر در کهکشــان و کشــف ســیاره های جدیــد آمــاده 
ــازی کــه تنهــا از آن بــه عنــوان »مســافر«  ــام ب شــوید. شــخصیت بی ن
)Traveller( یــاد می شــود، بــا لبــاس ســاده فضایــی کــه امکان جســت وجو 
و یافتــن منابــع را در اختیــارش قــرار می دهــد، در میــان ســیاره ای کــه بــا 
کمــک موتــور خــاص بــازی بــه صــورت تصادفــی ســاخته شــده اســت، 
رهــا می شــود. پیــدا کــردن منابــع کافــی بــرای تعمیــر ســفینه، در ابتــدا 
کار ســاده ای نیســت و بــه جســت وجو، تــاش بــرای بقــا و مبــارزه احتیــاج 
دارد و در ادامــه بــا معرفــی امــکان خریدوفــروش، چهــار اصــل مهــم بازی 
کامــل می شــوند. همیــن ابتــدا بایــد بدانیــد کــه آســمان هیچ کــس یــک 
بــازی معمولــی در ســبک اول شــخص اســت و نبایــد انتظــار صحنه هــای 
ســینمایی یــا مبارزه هــای نفس گیــر را داشــته باشــید یــا خودتــان را بــرای 
انــواع ســاح ها آمــاده کنیــد. ابــزاری کــه در اختیــار داریــد، تنهــا بــرای 
مشــخص شــدن منابــع و اســتخراج آن هــا اســت و امکانــات محــدودی را 
بــرای مبــارزه فراهــم می کنــد. حتــی ســفینه ای کــه در اختیــار داریــد نیــز 
جایگاه هــای مشــخصی بــرای آیتم هــا یــا حمــل مقــدار مشــخصی ســوخت 
ــای  ــت وجوی بی انته ــزه جس ــوع انگی ــن موض ــا همی ــفر دارد. ام ــرای س ب
شــما بــرای بــه دســت آوردن امکانــات بهتــر و تجهیــزات جدیــد بــرای 
ــن  ــه ای ــود. ب ــد ب ــان خواه ــده کهکش ــای کشف نش ــه نقطه ه ــیدن ب رس
ــازی، شــما را شــگفت زده  ــی ب ــتاورد فن ــی و دس ــن ویژگ ــب مهم تری ترتی
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خواهــد کــرد و تــا پایــان بــه عنــوان نقطــه قــوت موتور بــازی و ســازندگان 
باقــی خواهــد مانــد.

شکل 1: لذت تماشای موجودات جدید در بازی هیچ وقت تمام نمی شود

ــرایطی  ــتودیو، ش ــازی اس ــن ب ــه Joe Danger، اولی ــای مجموع موفقیت ه
ــه  ــتری ب ــا آزادی بیش ــد ب ــه بتوانن ــرد ک ــم ک ــازندگان فراه ــرای س را ب
فعالیت هــای خــود ادامــه دهنــد. امــا شــان مــوری کــه پیــش از پیوســتن 
بــه گــروه، در اســتودیوی »کرایتریــون« )Criterion( در ســاخت و توســعه 
ــه  ــر ک ــن فک ــا ای ــرد، ب ــکاری می ک ــابقه ای Burnout هم ــه مس مجموع
ــک  ــد ی ــماره های جدی ــد ش ــه تولی ــا ب ــون تنه ــون کرایتری ــاید همچ ش
ــده  ــراغ تهیه کنن ــمان هیچ کــس س ــده آس ــا ای ــد، ب ــه دهن ــه ادام مجموع
گــروه رفــت تــا او را بــرای پــروژه جدیــدی متقاعــد کنــد. بــه ایــن ترتیــب 
او نزدیــک بــه یــک ســال را بــرای ســاخت موتــور ویــژه ای ســپری کــرد 
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ــی  ــودات تصادف ــا و موج ــد محیط ه ــازی در تولی ــی ب ــن ویژگ ــا مهم تری ت
ــه،  ــا تعــداد محــدودی از مــواد اولی ــازی تنهــا ب ــور ب را عملــی کنــد. موت
می توانــد ۱۸ کوانتیلیــون ســیاره متفــاوت بســازد کــه هــر کــدام آب وهــوا 
و موجــودات خــاص خودشــان را دارنــد و در بهتریــن حالــت تنهــا یک دهم 
درصــد از آن هــا کشــف می شــود. شــان مــوری بارهــا در گفت وگوهــای 
مختلــف بــه عاقــه اش بــه کتاب هــای »آرتــور ســی. کارک« و »آیــزاک 
آســیموف« اشــاره کــرده و از لــذت قــدم گذاشــتن بــه دنیاهــای ناشــناخته 
و جدیــد ســخن گفتــه اســت. جالــب اســت بدانیــد حتــی موســیقی بــازی 
نیــز هــر بــار بــه صــورت تصادفــی تولیــد می شــود کــه ویژگــی و صداهای 
محیــط را نیــز دربرمی گیــرد. بــاورش ســخت اســت، امــا محــال اســت هر 
بــار کــه قــدم بــه ســیاره ای می گذاریــد، بــا پوشــش گیاهــی، نــوع زمیــن، 
جــو و ویژگی هایــی کــه پیــش از آن دیده ایــد، روبــه رو شــوید. بــه عــاوه، 
ــا طرح هــا و انیمیشــن های  ــا اینکــه گونه هــای مختلــف جانــوری تنهــا ب ب
ــد تولیــد  ــازی قــرار گرفته ان ــور ب محــدودی کــه از پیــش در اختیــار موت

می شــوند، بــاز هــم باورپذیــر و زیبــا هســتند.

"طراحــان بــازی آنقــدر بــه فکــر ســاختن ســیاره های منحصربه فــرد و 
متفــاوت بوده انــد کــه تنــوع گیم پلــی و ضرباهنگــی را کــه بــازی بــه آن 

نیــاز دارد، فرامــوش کرده انــد"

ــد  ــه تولی ــز ب ــم دارد و همه چی ــی ه ــا قوانین ــای بی انته ــن دنی ــا ای ام
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تصادفــی نقشــه ها محــدود نشــده اســت. بــرای مثــال، ســیاره هایی کــه از 
ســتاره یــا خورشــید مرکزیشــان دور باشــند، معمــوالً خالــی از گونه هــای 
ــا  ــه ی ــوای مســموم منطق ــی ه ــد هســتند و گاه ــع مفی ــا مناب ــوری ی جان
ــه  ــد. ب ــا می کن ــخت و طاقت فرس ــت وجو را س ــا و جس ــم، بق ــیژن ک اکس
همیــن دلیــل هرچــه بــه مرکــز کهکشــان نزدیک تــر شــوید، منابــع، ابــزار 
و امکانــات بهتــری نصیبتــان می شــود و هــدف نهایــی ای کــه ســازندگان 
بــرای مخاطبــان در نظــر گرفته انــد، رســیدن بــه چنیــن نقطــه ای اســت. 
ــه  ــرای رســیدن ب ــی را ب ــن حــال، هــر مســافری مســیرهای متفاوت ــا ای ب
ــا  مرکــز و کشــف منطقه هــای بهتــر طــی می کنــد و زمــان متفاوتــی را ب
توجــه بــه گشــت وگذار خــود در کهکشــان ســپری می کنــد. امــا کشــف و 
یافتــن بــدون جایــزه نخواهــد بــود و ســازندگان بــرای قدردانــی از کاشــفان 
و کســانی کــه دلشــان می خواهــد دیگــران هــم در یافته هایشــان ســهیم 
باشــند، پایــگاه اطاعاتــی بزرگــی را در بــازی بــه نــام »اطلــس« طراحــی 

کرده انــد.

اطلس
بــا اینکــه می توانیــد آســمان هیچ کــس را آفایــن بــازی کنیــد، امــا بــرای 
ــه اطلــس  ــد ب ــد، بای ثبــت ســیاره ها و ســرزمین هایی کــه کشــف کرده ای
ســر بزنیــد. بــه ایــن ترتیــب هرکســی می توانــد یــک ســیاره را بــه عنــوان 
اولیــن نفــری کــه آن را یافتــه اســت، بــه نــام خودش ثبــت کنــد. اطاعات 
دیگــری ماننــد آب وهــوا و انــواع خطرهــای ممکــن نیــز همــراه بــا این ثبت 
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ذخیــره می شــوند و البتــه مختصــات رســیدن بــه ســیاره نیــز در اختیــار 
دیگــران قــرار می گیــرد. حــاال هرکســی می توانــد بــا مشــخصاتی کــه در 
دســت دارد، بــه ســیاره ای کــه از پیــش کشــف شــده اســت، ســفر کنــد؛ 
امــا نــام ســیاره بــه افتخــار اولیــن کاشــف هرگــز تغییــر نخواهــد کــرد. بــا 
وجــود ایــن اطلــس امکانــات دیگــری هــم دارد کــه بــرای پیشــرفت در 
بــازی بــه آن نیــاز داریــد. هــر بــار کــه اطاعــات تــازه ای را در اطلــس 
ــزار و  ــد اب ــرای خری ــج ب ــول رای ــد مشــخصی از پ ــد، واح ــره می کنی ذخی
ــمت هایی  ــد آن را در قس ــد و می توانی ــزه می گیری ــد جای ــات جدی امکان
ــه در  ــد. البت ــرج کنی ــده اند، خ ــخص ش ــا مش ــروش آیتم ه ــرای ف ــه ب ک
جســت وجوها بایــد حواســتان کامــًا بــه جمــع آوری بیــش از انــدازه منابــع 
یــا خــراب کــردن محیــط باشــد؛ چراکــه توجــه روبات هــای محافــظ را بــه 

ــد. ــب می کنی خــود جل

شکل 2: »آسمان هیچ کس« در سفرهای کهکشانی شکل تازه ای پیدا می کند
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ــر ســیاره کار آســانی اســت،  ــظ در ه ــات محاف ــدادی روب ــا تع ــارزه ب مب
امــا وقتــی نوبــت بــه روبات هــای غول پیکــر و سرســخت برســد، شــانس 
کمــی بــرای بقــا خواهیــد داشــت. ناگفتــه نمانــد که هرچــه خطرهــای یک 
ــری  ــع بهت ــا و مناب ــا در آن بیشــتر باشــد، جایزه ه ســیاره و مشــکات بق
هــم نصیبتــان می شــوند. خوشــبختانه هــر بــار کــه در ســیاره ای بمیریــد، 
درســت در کنــار ســفینه خــود احیــا می شــوید و اگــر در نبردهــای فضایــی 
ــد.  ــرار می گیری ــی ق ــن ایســتگاه فضای ــه باشــید، در نزدیک تری جــان باخت
نبردهــای فضایــی بــا ســفینه های دیگــر، یکــی از جذابیت هــای ســفرهای 
کهکشــانی اســت و در صورتــی کــه ســفینه ای را ســرنگون کنیــد، می توانید 
از منابــع و آیتم هــای  آن اســتفاده کنیــد. یادتــان باشــد کــه در کهکشــان 
تنهــا نیســتید و گروه هــای دیگــری را نیــز ماقــات می کنیــد کــه بعضــی 
از تصمیم هایتــان را بــه یــاد خواهنــد داشــت. گاهــی بهتــر اســت بــه جــای 
حملــه و غــارت دیگــران، آن هــا را در نبردهایشــان یــاری کنیــد تــا آن هــا 
هــم در آینــده بــه کمکتــان بیاینــد. گشــت وگذار فضایــی بــدون ارتبــاط بــا 
بیگانــگان هیــچ لذتــی نــدارد و بــرای ارتبــاط بــا آن هــا بایــد زبــان خــاص 
هــر کدامشــان را یــاد بگیریــد. بــا ایــن تــاش می توانیــد بــه جایزه هــای 
ویــژه ای ماننــد آیتم هــای خــاص کــه در حالــت عــادی در اختیارتــان قــرار 

نمی گیرنــد، دسترســی پیــدا کنیــد.

ــای  ــی ج ــای ابتدای ــی رود؛ ابزاره ــش م ــی پی ــز به خوب ــا همه چی ــا این ج ت
خودشــان را بــه ابزارهــا و تجهیــزات پیشــرفته تر می دهنــد تا در شناســایی 
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و برداشــت منابــع راحت تــر باشــید، ارتقــای ســفینه جایگاه هــای بیشــتری 
ــی ســوخت بیشــتری  ــد و حت ــم می کن ــا فراه ــی آیتم ه ــرای جابه جای را ب
ــت آمده  ــول به دس ــا پ ــت ب ــرد و در نهای ــرار می گی ــان ق ــم در اختیارت ه
ــر  ــای مهم ت ــروش آیتم ه ــکان خریدوف ــس، ام ــات در اطل ــت اطاع از ثب
ــه  ــا ب ــن اســت کــه آی ــزرگ ای ــا ســؤال ب ــان می شــود. ام ــر نصیبت و بهت
انــدازه ایــن دنیــای تصادفــی و بی کــران، مکانیک هــای گیم پلــی متفــاوت 

هــم وجــود دارد؟

سقوط آسمان
ــازی  »ماین کرفــت« )Minecraft( درســت در برابــر آســمان هیچ کــس  ب
ــک  ــدودی مکانی ــداد مح ــت تع ــازندگان ماین کرف ــرد؛ س ــرار می گی ق
طراحــی کرده انــد کــه در نهایــت دنیــای بی کرانــی از احتمال هــای 
مختلــف بــرای مخاطــب فراهــم می شــود. بــه ایــن ترتیــب دنیــای محدود 
ــه  ــر لحظ ــه آن، ه ــوط ب ــای مرب ــی و مکانیک ه ــک گیم پل ــا کم ــازی ب ب
ــد  ــش می آی ــی پی ــی موقعیت های ــود و حت ــر می ش ــر و بزرگ ت بزرگ ت
ــت  ــن خاقی ــد. بنابرای ــی نکرده ان ــم پیش بین ــازندگان ه ــود س ــه خ ک
مخاطبــان بــه گســترش و بی کرانــی بــازی کمــک می کنــد و تجربــه یکتــا 
و متفاوتــی را بــرای هــر کــس رقــم می زنــد. امــا ســازندگان اســتودیوی 
Hello Games کامــًا در خــاف ایــن مســیر حرکــت کرده انــد و پیــش 
ــی در  ــن ویژگ ــد. ای ــق کرده ان ــا خل ــیع و بی انته ــی وس ــب، دنیای از مخاط
ــد  ــه حســاب می آی ــا ب ــوت بازی ه ــاط ق ــی یکــی از نق ســبک نقش آفرین
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و شــخصیت داســتان بــه انــدازه کافــی مکانیک هــای مختلــف در اختیــار 
ــف و  ــمت های مختل ــت وگذار در قس ــازی از گش ــای ب ــا انته ــه ت دارد ک
جدیــد لــذت ببــرد. در بــازی آنایــن و کان »سرنوشــت« )Destiny( نیــز 
تمــام مأموریت هــا و نقشــه  بــزرگ بــازی بــا یــک هــدف داســتانی و البتــه 
ــا  ــد و حتــی تکــرار مأموریت هــا هــم ب همــکاری گروهــی شــکل گرفته ان
هــدف ارتقــای شــخصیت ها و بــه دســت آوردن تجهیــزات جدیــد کامــًا 
ــر اســت. امــا آســمان هیچ کــس بســیار زود تکــراری می شــود  توجیه پذی

ــد. ــی را انجــام دهی ــای محــدود گیم پل ــا مکانیک ه ــا و باره ــد باره و بای
ــرد و  ــیاره های منحصربه ف ــاختن س ــر س ــه فک ــدر ب ــازی آنق ــان ب طراح
متفــاوت بوده انــد کــه تنــوع گیم پلــی و ضرباهنگــی را کــه بــازی بــه آن 
ــازی خــرده  ــه ب ــوان ب ــی نمی ت ــد. از نظــر فن ــاز دارد، فرامــوش کرده ان نی
گرفــت و کار شــان مــوری و همکارانــش ســتودنی اســت، امــا مخاطبــی که 
ــه ســرگرم شــدن و تنــوع  ــز ب ــد، بیــش از هــر چی ــازی را تهیــه می کن ب
ــگاه  ــت ن ــه ماین کرف ــم ب ــاز ه ــت ب ــی اس ــاج دارد. کاف ــی احتی در گیم پل
کنیــد و توانایی هــای محدودتــان را بــا آســمان هیچ کــس مقایســه کنیــد. 
در هــر دو بــازی مجبوریــد بارهــا و بارهــا یــک کار را تکــرار کنیــد؛ امــا 
ــت و  ــتودیوی Mojang بی نهای ــاخته اس ــراری در س ــای تک ــه کاره نتیج
متنــوع اســت و مســافران کهکشــان تنهــا بــا امیــد کشــف ناشــناخته ها در 
تکــرار گرفتــار می شــوند. حــاال هــر چقــدر هــم ســیاره و موجــودات جدیــد 
ببینیــد، بــاز هــم بعــد از مدتــی از کشــف منابــع و ارتقــا دســت می کشــید 
ــه  ــان ب ــازی اســت، در پای ــوت ب ــدا نقطــه ق ــه در ابت ــذت کشــف ک و ل
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ــود. ــل می ش ــف آن تبدی ضع

شکل 3: مبارزه با روبات ها به صبر، حوصله و دقت احتیاج دارد

ــازه ای  ــای ت ــت ایده ه ــوی می توانس ــن و ق ــش آنای ــک بخ ــی ی طراح
ــان  ــل مخاطب ــیم و تعام ــری باش ــازی پخته ت ــاهد ب ــا ش ــد ت را شــکل ده
ــت  ــتانی، جذابی ــدف دار و داس ــای ه ــف مأموریت ه ــر و تعری ــا یکدیگ ب
ــم  ــت ه ــن فرص ــا ای ــرد. ام ــدان می ک ــی را دوچن ــای بی کران ــن فض چنی
ــوری  ــه ســاخت موت ــروازی ســازندگان و توجــه بیــش از حــد ب در بلندپ
منحصربه فــرد، از بیــن رفتــه اســت. ناگفتــه نمانــد کــه نســخه  رایانه هــای 
ــر و حتــی  ــرخ تصوی ــد کاهــش ن شــخصی مشــکات بســیاری دارد؛ مانن
ــا به روزرســان  ــا ب ــادی از آن ه ــه بخــش زی ــه البت ــازی ک اجــرا نشــدن ب
ســازندگان برطــرف شــده اســت. بــه ایــن ترتیــب هــر کــدام از پلتفرم هــا 
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ــن  ــب آخری ــا نص ــان را ب ــاً ماجراجویی ت ــد، حتم ــاب کرده ای ــه انتخ را ک
ــد. ــاز کنی ــازی آغ ــان ب ــا به روزرس نســخه ی

ــی  ــاص و گیم پل ــگاه خ ــا ن ــتقل ب ــتودیوهای مس ــا و اس ــی بازی ه زمان
پشــت  را  خودشــان  ســازندگان  و  می شــدند  شــناخته  متفاوتشــان 
طراحی هــای هنــری و ایده هــای عجیــب پنهــان نمی کردنــد. خوشــبختانه 
ــی دوری  ــن جریان ــق شــده اســت از چنی اســتودیوی Hello Games موف
کنــد و یــک بــازی مســتقل خــوب و تجربــه ا ی به یادماندنــی از کشــف و 
ســفر در میــان ناشــناخته ها ارائــه دهــد. البتــه تبلیغــات گســترده و انتظــار 
زیــاد منتقــدان و مخاطبــان موقعیــت مناســبی را بــرای بهبــود وضعیــت 
مالــی اســتودیو فراهــم کــرده اســت کــه بــدون در نظــر گرفتــن کیفیــت 
بــازی، آینــده مالــی اســتودیو را تضمیــن می کنــد. امــا ســازندگان بایــد در 
آینــده بــا درس گرفتــن از ایــن تجربــه، آســمانی محــدود، امــا بــرای همــه 

بســازند.
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