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پلی استیشن ۵ یا ایکس باکس سری ایکس



بررســی  هــدف  بــا  آرتــس  پیکســل 
ــگارش  ــار ن ــا درکن ــن بازی هــای روز دنی آخری
جــذاب  اختصاصــی  محتــوای  و  مقــاالت 
شــده  ایجــاد  فارســی زبان  کاربــران  بــرای 
اســت. در پیکســل آرتس تــاش می کنیــم 
همــواره مطالبــی خواندنــی و موردنیــاز بــرای 
داشــته  دنیــا  روز  بازی هــای  جدیدتریــن 

باشــیم.
هــدف پیکســل مگ جمــع آوری آرشــیوی 
ترجمــه ای  و  نگارشــی  بهتریــن مطالــب  از 
درواقــع  اســت.  پیکســل آرتس  وب ســایت 
پیکســل مگ چکیــده ای از مطالــب جذابــی 
منتظــر  پیکســل آرتس  در  کــه  اســت 
کــه  اســت  ایــن  بــر  تــاش  شماســت. 
به صــورت دوماهنامــه شــاهد انتشــار هــر 
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منجی روشنایی

Ori and the Will of the Wisps

منجی روشنایی
تقریبــا پنــج ســال پیــش بــود کــه اســتودیوی 
 )Moon Studios( اســتودیوز«  »مــوون 
 Ori and the Blind بــازی  عرضــه ی  بــا 
بــه  را  ســحرآمیز  لعابــی  و  رنــگ   Forest
Metroidvania مــدرن بخشــید.  عناویــن 
ســبک  بــازی  بهتریــن  مذکــور،  عنــوان 
خــود نبــود، امــا هویــت آن از ویژگی هــای 
در  را  آن  کــه  بــود  برخــوردار  بالقــوه ای 
متمایــز  نمونه هــا  دیگــر  بــا  مقایســه 
زیبــا  فوق العــاده  انیمیشــن های  می کــرد. 
بازیکنــی  بــازی هــر  تِــم منحصــر به فــرد  و 
گمــان  همــه  می نمــود.  خــود  مجــذوب  را 
 Ori and the Blind کــه  می کردیــم 
Forest، نهایــت توانایی هــای اســتودیوش 
بــوده و ورای آن رفتــن غیرممکــن اســت. 
امــا امــروز، می خواهیــم بررســی کنیــم کــه 
بــا  توانســته  اســتودیوز«  »مــوون  چگونــه 
 Ori and the Will of the ســاخت بــازی
Wisps، پــا را فراتــر نهــاده و غیرممکــن را 

اســت. ســاخته  ممکــن 

علی رجبی
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داســتان بــازی مســتقیما بعــد از پایــان 
تولــد  از  بعــد  رخ می دهــد.  اول  نســخه ی 
آخریــن فرزنــد »کــورُو« )Kuro(، کــه »کــوو« 
)Ku( نــام دارد، آرامشــی سرتاســر جنــگل 
»نیبــل« )Nibel( را فــرا می گیــرد. »اُری« 
)Ori( و »نــاروو« )Naru(، چــون خانــواده ی 
بــزرگ  و  داده  پــرورش  را  او  واقعــی اش، 
می کننــد. ســال ها می گــذرد. »کــوو« بــزرگ 
می شــود و رابطــه ای بســیار قــوی میــان او 
و دیگــر اعضــای خانــواده شــکل می گیــرد. 
زندگــی آن هــا بــه خوبــی و خوشــی پیــش 
مــی رود، امــا شــادی میــان آن هــا چنــدان 
ماهیــت  بخاطــر  »کــوو«،  نمــی آورد.  دوام 
کــه  چــرا  کنــد  پــرواز  بایســتی  پرنــده اش، 
بــرای بــودن در آســمان ســاخته شــده، ولــی 
مشــکلی وجــود دارد. یکــی از بال هــای او 
ناامیــدی،  بــه هنــگام  امــا  اســت.  ناقــص 
همگــی یــاد آخریــن یــادگار »کــورُو« بــرای 
بــا  جغــد.  پــر  یــک  می افتنــد:  فرزنــدش 
اســتفاده از ایــن پــر، »کــوو« قابلیــت پــرواز 
شــادی  بــا  و  مــی آورد  بدســت  را  کــردن 
تمــام بــه همــراه »اُری« راهــی آســمان ها 
ــاری  ــا آن هــا ی می شــود. متاســفانه بخــت ب
بــه  ســهمگین،  طوفانــی  توســط  و  نکــرده 
جنگلــی فرســتاده می شــوند کــه قلبــش را 
تاریکــی ابــدی فــرا گرفتــه اســت. »اُری«، 
ســردرگم و ناراحــت، راهــی ســفری دور و 
و  کنــد  پیــدا  را  بــرادرش  تــا  دراز می شــود 
ایــن بیــن متوجــه اســرار جنــگل »نیــوان« 
)Niwan( خواهــد شــد. ایــن جنــگل زمانــی 
نورانــی و حیات بخــش بــوده امــا بــا انقــراض 
آخریــِن ارواح نگهبــان، کــه از قضــا »اُری« 
هــم یکــی از آنــان اســت، محکوم بــه تاریکی 
و  نورانــی  قهرمــان  این گونــه،  می شــود. 
کوچــک روایــت مــا تصمیــم می گیــرد کــه 
هــم اراده ی قلــب جنــگل را بازگردانــد و هــم 
دوســتش را از دســتان موجوداتــی ســنگدل 

نجــات دهــد.
ــن ســری،  زمــان انتشــار نســخه ی اول ای
 Ori and the کــه  داشــتند  بــاور  برخــی 
شــعار  دارد  ســعی  خیلــی   Blind Forest
بدهــد. بــه زبــان ســاده تر، عنــوان یــاد شــده 
از نظــر ایــن اشــخاص، ســعی داشــت خــود 
را ســمت موضوعاتــی کــه در بــاب طبیعــت 
از هویــت مســتقل  بــرده و  مطــرح اســت 
 Ori در  می شــود.  دور  مقــداری  خویــش 

and the Will of the Wisps مــا شــاهد 
داســتانی هســتیم کــه دیگــر جایــی بــرای 
ایــراد نمی گــذارد. در وهلــه  بهانه جویــی و 
نســخه  ایــن  روایــت  کــه  می بینیــم  اول، 
بســیار  پیشــین  نســخه  بــا  مقایســه  در 
بــار  ایــن  شــخصی تر شــده اســت. »اُری« 
نمی پــردازد،  طبیعــت  از  دفــاع  بــه  تنهــا 
بلکــه بیشــتر از هــر چیــزی تــاش می کنــد 
ــده اش را نجــات دهــد. ســپس،  ــرادر خوان ب
بــا پیشــروی در داســتان، کشــف می کنیــم 
کــه اســاس و بنیــان شــخصیت های منفــی 
»شــریک«  موجــود  بخصــوص  بــازی، 
بــوده،  )Shriek( کــه آنتاگونیســت اصلــی 
شــکل  شــخصی  رخدادهــای  براســاس 
گرفتــه و اهدافشــان، بــا توجــه بــه تفاســیر 
ذکــر شــده، بــه آن هــا هویتــی مســتقل و 
 Ori ،مجــزا می بخشــند. بــه بیــان ســاده تر
روایت گــر   and the Will of the Wisps
آگاهــی  بــا  بازیکنــان  اســت؛  زندگــی  یــک 
یافتــن از گذشــته ی شــخصیت ها و اســرار 
بــه مبانــی ورای »دفــاع  جنــگل »نیــوان« 
از طبیعــت« رســیده و لحظــه لحظــه آن را 

می کننــد. لمــس 
ــودن تنهــا ویژگــی مثبــت  امــا ملمــوس ب
 Ori ایــن دنبالــه نیســت. جذابیــت ماجــرای
and the Will of the Wisps بخاطر کمی 
البتــه،  و  بودنــش  پیش بینــی  غیرقابــل 
انســجام روایــی و داشــتن آگاهــی کافــی از 
این کــه کِــی و کجــا روایــت بــازی را کمــی 
بپیچانــد، باعــث می شــود کــه ادعــا کنیــم 
داســتان ایــن دنبالــه یکــی از بهترین هــای 
 Metroidvania عناویــن  میــان  موجــود 
 Ori and the Will of the Wisps .اســت
خــوب می دانــد کــه در عنوانــی کــه دلیــل 
اصلــی تجربــه اش بخــش گیم پلــی بــوده، 
چگونــه راوی داشــته باشــد تــا مخاطبــش 
و  نکــرده  خســتگی  احســاس  هیــچ گاه 
دائمــا خــود را مشــتاق دانســتن وادی هــای 
فرصــت  شــما  بــه  بــازی  بیابــد.  بعــدی 
بــه  را  هضــم اطاعــات را می دهــد، شــما 
موقــع آمــاده ی تجربــه ی یــک نقطــه عطــف 
را  خــود  آنقــدر  مواقــع الزم،  در  و  می کنــد 
آرام نگــه مــی دارد کــه مخاطــب احســاس 
امنیــت بکنــد. میــوه ی ایــن کوشــش، بــر 
جــای گذاشــتن خاطــری خــوش و جــاودان 

از خــود در اذهــان مخاطبیــن اســت.

شروع یک پایان: ورود عصاره ی نور به سرزمین تاریکی ها
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 Ori and the گیم پلــی  از  کــه  هرچــه 
بایــد  را  داریــد  یــاد  بــه   Blind Forest
 Ori and the Will of فرامــوش کنیــد، زیــرا
the Wisps رویــه ای کامــا تــازه را در قبــال 
همیــن  می گیــرد.  پیــش  در  بخــش  ایــن 
جــا بایــد ذکــر کــرد کــه ایــن دنبالــه، خــوی 
اکشــن تری بــه خــود گرفتــه و می تــوان آن 
 Hollow را هــم جهــت بــا بازی هایــی مثــل
Knight یــا Dead Cells دانســت. خــاف 
بیشــتر  تمرکــزش  کــه  پیشــین،  نســخه ی 
بخــش  اساســا  و  بــوده  پلتفرمینــگ  روی 
گــوی همــراه شــما  را  مبــارزات  از  کثیــری 
قــرار  جدیــد  دنبالــه ی  در  مــی داد،  انجــام 
اســت ده هــا بــار بیشــتر مشــغول بــه مبــارزه 
شــده و خــود را دائمــا درگیــر چیــدن ترکیبات 
شکســت  جهــت  جدیــد  اســتراتژی های  و 
ــازی »اُری«  ــن ب ــد. در ای ــدا کنی دشــمنان پی
می توانــد همزمــان از ســه قابلیــت فعــال 
اســتفاده کنــد. ایــن قابلیت هــا یــا می تواننــد 
پلتفرمینــگ  و  موانــع  از  عبــور  در  را  شــما 
جلــوی  نبردتــان  ابــزار  یــا  و  کــرده  یــاری 
دیگــران باشــند. اولیــن قابلیــت شــما، یــک 
شمشــیر نورانــی بــوده کــه حکــم حمــات 
ســریع )Light Attack( را ایفــا می کنــد. از 
لحظــه ی اول دســت یابی بــه ایــن شمشــیر، 
متوجــه می شــوید کــه بــازی شــما را تشــویق 
می کنــد بــا تکاپــوی بی انتهــا و وارد کــردن 
حمــات گوناگــون، ســریعا موانــع زنــده را 
پــس زده و بــا حفــظ ایــن جریــان ســریع، 
بــه مناطــق جدیــد برســید. حســی کــه بــه آن 
اشــاره کردیــم ســریعا مــا را یــاد المان هــای 
 ،ICEY می انــدازد. در ICEY مــواردی مثــل
ــا  بــازی بــه شــما یــاد می دهــد کــه چگونــه ب
اجــرای کمبوهــای گوناگــون و پریدن هــای 
مکــرر، تجربــه ی پلتفرمــر خــود را تبدیــل بــه 
یــک Hack and Slash کنیــد. پروســه ای 
 Ori and the will of the در  مشــابه 
Wisps نیــز رخ می دهــد. در ادامــه، بعــد از 
ایــن شمشــیر، بــا کســب قابلیــت اســتفاده 
مهاراتــی  البتــه  و  چکــش  تیروکمــان،  از 
دشــمن  شــلیک های  از  اســتفاده  قبیــل 
پریــدن،   نــو  از  و  ارتفــاع  کســب  جهــت 
ناخواســته بــه شــما القــا می شــود کــه کمــی 
از منطقــه ی امــن خــود در گیم پلــی فاصلــه 

گرفتــه و بــازی را بــه زانــو دربیاوریــد.

نزاع میان روشنایی و تاریکی: 
گیم پلی از نو تعریف شده
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ایــن اجبــار در جهتــی مثبــت اســت. بــا 
چالش برانگیــز  هــم  بــازی،  ریتــم  تغییــر 
آن  هــم  و  می یابــد  افزایــش  آن  بــودن 
ایجــاد  دوبــاره  اولیــه  هیجــان  احســاس 
اصلــی  موانــع  اقدامــات  ایــن  می شــود. 
 Ori عنصــر »تکــرار« هســتند و خوشــبختانه
and the Will of the Wisps بــه خوبــی 
از آن هــا اســتفاده کــرده اســت. »تازگــی« 
تنهــا یــک نیمــه  ی ســتودنی ایــن بازیســت. 
نیمــه ی دیگــر آن، ســختی بســیار اســت. بلــه 
 Ori and the Will of درســت خواندیــد، 
the Wisps ســخت اســت، واقعــا ســخت. 
الگوهــای ســریع حمــات دشــمنان، گاهــا 
پــر شــدن صفحــه توســط آن هــا و موانــع 
 Hollow یــاد  را  مــا  دنبالــه   ایــن  مرگبــار 
Knight می انــدازد. بــازی کــه ســعی داشــت 
را  »ســولزبورن«  بازی هــای  المان هــای 
تــا  کــرده   Metroidvania عرصــه   ی  وارد 
یابــد. »مــوون  بــه فرمولــی جدیــد دســت 
ایــن  کــه  شــده  متوجــه  هــم  اســتودیوز« 
فرمــول نوپــا از چــه شــهرت باالیــی میــان 
بازیکنــان برخــوردار بــوده، ســعی کــرده تا آن 
را به شــیوه ی خود روی ســاخته ی جدیدش 
پیــاده کنــد. بــرای مثــال، حمــات یک ســری 
از دشــمنان آنقــدر ســنگین بــوده کــه دو یــا 
ســه ضربــه ی آنــان ممکــن اســت شــما را از 
پــای درآورد. در مقابــل ایــن کنــش واکنشــی 
Flaskهــای  ماننــد  شــده  گرفتــه  نظــر  در 
Dark Souls. »اُری« با اســتفاده از یکی از 
 Mana Pool قابلیت هــای خــود، بخشــی از
را فــدای نــوار ســامتی می کنــد. امــا ایــن 
بهــای ســنگینی هــم  گاهــا  نــوع ســختی، 
ــادل  ــت تع ــازی ممکــن اســت از حال دارد. ب
 Ori and the Will of the خارج شــود. اما
ایــن  پــس  از  Wisps می دانســته چگونــه 
چالــش برآیــد. از آنجایــی کــه ایــن عنــوان 

یــک Metroidvania اســت، گشــت وگذار 
از المان هــای اصلــی اش بــه شــمار مــی رود. 
را  بازیکنــان  گشــت وگذار  چطــور  حــال 
پــادش دهیــم؟ بــا قــرار دادن قدرت هــای 
نــوار  ارتقادهنده هــای  و  مختلــف  اضافــی 

.Mana Pool و  ســامت 
درواقــع ســختی بــازی، بهانــه و دلیلــی 
و  ذات  بــه  بیشــتر  توجــه  بــرای  اســت 
نقــاط  تــک  تــک  گشــتن  آن:  هســته ی 
بــازی و آگاهــی یافتــن از اســرار  نقشــه ی 
میــان  محکــم  تعادلــی  این گونــه،  آن. 
و  مبــارزات  یعنــی  گیم پلــی  بخــش  دو 
شــخص  می شــود.  ایجــاد  پلتفرمینــگ 
و  امتیــاز  کســب  بــازی،  در  پیشــروی  بــا 
توانایــی  جدیــد،  قابلیت هــای  یادگیــری 
کشــف مناطــق تــازه را یافتــه و بــا یافتــن 
را  »اُری«  ارتقــای  زمینــه ی  کــه  مــواردی 
فراهــم می کننــد، بــه نبــرد بــا چالش هــای 
جدیدتــر مــی رود. یکــی از ایــن مــوارد مهــم، 
می تــوان  را  این هــا  هســتند.  Shardهــا 
نوعــی Modifier در نظــر گرفــت کــه برخــی 
از قابلیت هــای اصلــی شــما را، مثــل نــوع 
شــلیک تیروکمــان تغییــر می دهنــد، یــا بــه 
شــما اجــازه داده کــه ســه بــار پشــت هــم 
بپریــد. البتــه جســت وجوی فــراوان در بــازی 
صرفــا اســتفاده ی جنگــی نداشــته و بــه بُعــد 
می کنــد.  بســیار  کمــک  هــم  بــازی  فرعــی 
 Ori and the Will of the بخــش جانبــی
و  فرعــی  ماموریت هــای  شــامل   Wisps
بازســازی خانــه ی ســاکنان »نیــوان« اســت. 
بــرای مثــال، جهــت ســاختن یــک خانــه یا باز 
کــردن یــک معــدن، شــما بایــد ســنگ های 
خاصــی را پیــدا کنیــد کــه بــه بنــای ســاکن 
ایــن جنــگل اجــازه دهــد از ابــزارش اســتفاده 
کنــد. یــا حتــی یافتــن یــک دانــه ی درخــت 
را  جدیــد  قابلیتــی  شــما  بــه  می توانــد 

ببخشــد کــه چالش هــای تــازه را آســان کنــد. 
ایــن بــازی نــه تنهــا ســعی نمــوده مبانــی 
ثبــت  خــودش  قبــل  عناویــن  توســط  کــه 
شــده اند را بــا چاشــنی خــودش بازتعریــف 
انتهایــی  ســاعات  در  حتــی  بلکــه  کنــد، 
هــم محتــوای تــازه بــرای ارائــه دارد. کاری 
کــه عنــوان مذکــور انجــام می دهــد واقعــا 
ایــن  در  عناوینــی  کمتــر  اســت.  ســتودنی 
ژانــر هســتند کــه قــادر بــه ارائــه ی چیزهــای 
ــوای  ــای محت ــد و در همــان حــال، ارتق جدی
و  آن هاســت  از  یکــی   Ori باشــند.  کنونــی 

اســت. ایــن موجــب خوشــحالی 
بخــش  جذابیت هــای  دیگــر  از 
Boss Fightهــای  بــه  می تــوان  مبــارزه 
نفس گیــر اشــاره کــرد کــه علیرغــم تعــداد 
بســیاری  پیچیدگــی  از  کم شــان،  نســبتا 
فــازه  چنــد  باس هــا  همگــی  برخوردارنــد. 
بــوده و از الگوهــای متنوعــی بــرای شکســت 
بــر  عــاوه  می کننــد.  اســتفاده  شــما 
مکانیزم هــای مختلــف، المان هــای مشــابه 
پیــاده  بــازی  ایــن  در  هــم   Mega Man
شــده و مقابــل یــک الــی دو بــاس )بســته 
بــه ترتیــب انجــام ماموریت هــا( بازیکنــان 
ــا اســتفاده  از قابلیت هایشــان،  ــد ب می توانن
نقــاط  رویــه ی مجموعــه  ی مذکــور،  ماننــد 
ضعــف بخصوصــی را در ایــن نبردهــا بیابنــد. 
چندالیــه  ایــن  از  هــم  بــازی  پلتفرمینــگ 
بــازی  مشــابه  و  نمانــده  غافــل  بــودن 
Celeste، بازیکنــان خــود را مقابــل ســکوها 
و مســیرهایی خواهنــد یافــت کــه عبــور از 
آن هــا مهــارت و دقــت می خواهــد. بطــور 
 Ori and the Will کــه  گفــت  بایــد  کلــی 
of the Wisps معجونــی کامــل و شــیرین 
از تمامــی چیزهایــی اســت کــه تــا بــه حــال 

فراتــر. حتــی  و  کرده ایــد  تجربــه 
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 Ori and the Will of در وصــف زیبایــی
the Wisps تنهــا یــک لغــت می توان به کار 
بــرد: بی نظیــر. مشــابه دنبالــه ی پیشــین، 
بــا وجــود این کــه موتــور گرافیکــی بــازی از 
جملــه موتورهــای نامــی صنعــت بازی هــای 
رایانــه ای هــم نیســت، مــا شــاهد جلوه هــای 
گرافیکــی و طراحــی بصــری بســیار زیبایــی 
هســتیم. امــا متاســفانه، پــورت بــازی روی 
فراوانــی  مشــکات  خانگــی  سیســتم های 
دارد. مشــکاتی ماننــد بســته شــدن بــازی 
بــه شــکل ناگهانــی )Crash(، قطــع شــدن 
صــدا، کمــی لکنــت صوتــی )Stuttering( و 
باگ هــای بســیار طــی تجربــه ی ۱۵ ســاعته ی 
مــا مشــاهده شــدند و خــب متاســفانه تنهــا 
یکــی از آن هــا بــا انتقــال داده هــا روی درایــو 
ــازی  ــن ب ــه ای SSD حــل شــد. سیســتمی ک
بــر رویــش تجربــه شــده بدیــن شــرح اســت: 

 AMD RYZEN 5 1600X :پردازنــده
 6-Core 3.6 GHz

 MSI GeForce GTX 1080 :گرافیــک
GAMING X 8G

 MSI B350 GAMING مادربــرد: 
PLUS AM4 AMD

 Geil EVO X DDR4 16 :حافظــه رم

 GB 3000 MHz CL15 Dual Channel
Desktop

ــونگ  ــد: سامس ــت جام ــک حال دیس
 ۲۵۰ ظرفیــت   Evo  ۸۶۰ مــدل 

گیگابایــت

هرچنــد کــه فریم دهــی بــازی عالــی بــوده 
مشــاهده  هــم   Input Lag هیچ گونــه  و 
ــه  ــوان از مشــکاتی کــه ب نشــده، امــا نمی ت
ــرد  ــور ک ــی عب ــه راحت ــم ب آن هــا اشــاره کردی
چــرا کــه برخــی از آن هــا می تواننــد تجربــه ی 
شــما را، بــه دلیــل عــدم ذخیره ســازی، بــه 
در  کــه  مــی رود  امیــد  کننــد.  خــراب  کلــی 
آینــده ای نزدیــک شــاهد برطــرف شــدن ایــن 
مشــکات باشــیم. قطعات موســیقی که در 
Ori and the Will of the Wisps بــه کار 
رفته انــد از جملــه بهترین هــای اتمســفریک 
عناویــن مشــابه بــوده و بــه لطــف دانــش 
ــی کافــی کــه ســازندگان حیــن ســاخت  زبان
داشــتند،  بــازی  ارواح  بیگانــه ی  زبــان 
در  شــخصیت ها،  دوبلــه ی  و  صداگــذاری 
عیــن نامفهــوم بــودن، بســیار آشــنا و قابــل 

درک هســتند.

Ori and the Will of the Wisps از آن 
نــگاه  یــک  بــا  کــه  اســت  بازی هــا  دســته 
می تــوان بــه زیبایــی  و جذابیتــش پــی بــرد. 
ایــن  از  کامــال  را  خــود  بــازی  خوشــبختانه 
بــا ارائــه ی گیم پلــی  جهــت ثابــت کــرده و 
و  زیبــا  روایتــی  درگیرکننــده،  و  پیشــرفته 
بی کرانــش،  بصــری  زیبایــی  و  باهویــت 
عناویــن  برتریــن  از  یکــی  بــه  را  خــودش 
Metroidvania نســل کنونــی  مســتقل و 

می ســازد. مبــدل 

جنگل تاریکی ها: منظره ی زیبایی که زیربنایش ضعیف و فرتوت 
است

9.0
فوق العاده

گیم پلی فوق العاده جذاب
روایتی منسجم، باهویت و عاطفی

زیبایی بصری بی کران
موسیقی دلنواز

بخش هــای  هوشــمندانه ی  طراحــی 
مختلــف بــازی کــه باعــث ایجاد انســجام 

و نظمــی قــوی بینشــان می شــود

پورت ناقص

+

-
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Persona 5 Royal کالس فوق العاده
دانیال دهقانی

خــوب یــادم می آیــد کــه وقتــی Persona 5 در ایــران عرضــه شــد، می توانســتید نســخه ی 
اســتیل بوک آن را بــه قیمــت ۲۱۰ هــزار تومــان خریــداری کنیــد. مدتــی گذشــت و نســخه ی 
اســتیل بوک نایــاب شــد. بعــد هــم تخــم نســخه ی معمولــی را ملــخ خــورد و بــا گذشــت چندمــاه، 
اگــر بــازی را پیــدا می کردیــد هــم قیمــت آن توفیــر چندانــی بــا قیمــت اش در روز عرضــه نداشــت. 
ــاد و  ــه دالیــل مختلــف، در تقویــم شــلوغ بهــار ۲۰۱۷، متاســفانه Persona 5 از قلــم افت ــا ب بن
بــا چندمــاه تاخیــر و بــا کلــی تــرس و لــرز و مکافــات باالخــره توانســتم آن را تجربــه کنــم. چــرا 
مکافــات؟ چــون موجــودی ایــن عنــوان در بــازار بــه صفــر میــل می کــرد. چــرا تــرس و لــرز؟ چــون 
ــا فرنچایزهــای خاصــی چــون  ــا ایــن فرنچایــز نداشــتم. معمــوال در مواجهــه ب آشــنایی خاصــی ب
Persona، گیمرهای ایرانی به دو دســته ی کوچک و بزرگ تقســیم می شــوند. دســته ی کوچک 
ــد چــون فکــر می کننــد  ــزرگ، کال ســمت آن نمی رون ــز جــان می دهنــد و دســته ی ب ــرای فرنچای ب
ــم در وجــود گیمرهــای  ــی از قدی ــرس از بازی هــای ژاپن ــن ت ــه ی آن هــا نیســت. ای مناســب ذائق
ــا ایــن تفاســیر، شــاید برایتــان  ــا آن آشــنایی داریــم. ب ایرانــی نهادینــه شــده و تقریبــا همگــی ب
جالــب باشــد تــا نظــر نگارنــده بــه عنــوان یــک تــازه وارد بــه ایــن مجموعــه را بدانیــد. اگــر مایلیــد 
تــا متوجــه شــوید چــرا حتــی بــدون داشــتن کوچک تریــن تجربــه از دنیــای نقش آفرینی هــای 
ژاپنــی، Persona 5 Royal می توانــد یــک خاطــره ی به یادماندنــی بــرای شــما رقــم بزنــد، بــا 

ــازی Persona 5 Royal همــراه باشــید. بررســی ب
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ــا نســخه های  ــر اهــل ســینما باشــید ب اگ
Extended Cut فیلم هــا آشــنایی داریــد. 
ایــن نســخه ، در واقــع یــک ســری ســکانس 
در  کــه  داده  جــای  خــود  در  را  اضافــی 
بخش هــای مختلفــی از فیلــم می تــوان رد 
آن هــا را یافــت. شــاید ایــراد خاصــی هــم 
ســکانس ها  ایــن  وجــود  عــدم  خاطــر  بــه 
ایــن  بــا  امــا،  نباشــد؛  فیلــم  یــک  متوجــه 
و  کامل تــر  تجربــه ی  می تــوان  اضافــات 
 Persona 5 داشــت.  اثــر  از  مطبوع تــری 
Royal هــم دقیقــا همین گونــه اســت. در 
نســخه  ایــن  کــه  گفــت  نمی تــوان  واقــع، 
ــک DLC داســتانی  ــی و ی ــازی اصل شــامل ب
نســخه  ایــن  در  کــه  چیزهایــی  می شــود. 
بــه بــازی اضافــه شــده، به گونــه ای در تــار 
و پــود آن تنیــده شــده کــه نمی تــوان آن هــا 
را بــه چشــم یــک محتــوای جداگانــه دیــد. 
Persona 5 بــدون ایــن محتویــات جدیــد 
هــم در ســال ۲۰۱۷ مشــکل خاصــی نداشــت 
و اتفاقــا یکــی از بهتریــن بازی هــای نســل 
لقــب گرفــت، ولــی حــاال می تــوان تجربــه ی 
پــر و پیمان تــری از یکــی از آثــار ارزشــمند 
ژاپنــی داشــت و هیچ کــس از چنیــن چیــزی 

نمی آیــد. بــدش 
از  اســت  پــر   Persona 5 دنیــای 
بــه  را  ســرگرمی  دنیــای  کــه  کلیشــه هایی 
زانــو درآورده؛ تقابــل خیــر و شــر، یــک ســری 

بــرای  کــه  دبیرســتانی  کله شــق  نوجــوان 
هــر  حاضرنــد  بزرگ ترهــا  بــه  خــود  اثبــات 
کاری بکننــد و جهانــی کــه اگــر کاراکترهــای 
ــد،  ــاال نزنن ــرای نجــات آن آســتین ب ــی ب اصل
ــودی کشــیده خواهــد شــد.  ــه ورطــه ی ناب ب
هــم  در  زیبایــی  بــه  کلیشــه ها  ایــن  ولــی 
را  شــما  هیچ وقــت  و  شــده اند  تنیــده 
کــه  هولناکــی  تم هــای  نمی کننــد.  اذیــت 
ســازندگان روی آن هــا دســت گذاشــته اند، 
از دل  بتــوان  کــه  زیــاد هســتند  آن قــدری 
بیــرون  تاریــک  و  ســرد  بــازی  یــک  آن هــا 
ــا یــک بــازی گــرم و  کشــید، ولــی در عمــل ب
دلنشــین طــرف هســتیم. چــرا؟ چــون آن 
جنــون خــاص ژاپنــی بــه بــازی چنــان رنــگ و 
لعابــی داده کــه نظیــر آن را کمتــر می تــوان 

کــرد. پیــدا  امــروزه  بازی هــای  میــان  در 
شــما در نقــش دانش آمــوزی بــازی را آغــاز 
ــرای نجــات  ــه علــت تــاش ب می کنیــد کــه ب
ــان،  ــک مــرد در خیاب ــم از دســت ی ــک خان ی
از مدرســه ی خــود اخــراج شــده اســت. او 
بــه توکیــو مــی رود تــا در مدرســه ی شــوجین 
)Shujin( بــه تحصیــل خــود ادامــه دهــد. 
همچنیــن، در طــی ایــن مــدت کــه او تحــت 
نظــر اســت، سرپرســتی او برعهــده ی مــردی 
بــه نــام »ســوجیرو« قــرار دارد. او صاحــب 
از  تنهــا خواســته اش  و  اســت  کافــه  یــک 
شــخصیت اصلــی )کــه جلوتــر بــرای او لقــب 

اســت  ایــن  می شــود(،  انتخــاب  »جوکــر« 
کــه خــود را بــه دردســر نینــدازد. در مدرســه، 
او کــم کــم دوســتانی پیــدا می کنــد. اولیــن 
ــم  دوســت او، »ریوجــی« اســت کــه از معل
ورزش مدرســه کینــه  بــه دل دارد. البتــه، 
کــه  آقــای معلــم ورزش  اوســت.  بــا  حــق 
اســمش »کیموشــیدا« اســت، بــه شــدت 
طــی  می کنــد.  اذیــت  را  دانش آمــوزان 
فعــل و انفعاالتــی عجیــب، پــای جوکــر و 
 )Metaverse( »متــاورس«  بــه  ریوجــی 
یــک  اصــل  در  متــاورس،  می شــود.  بــاز 
دنیــای مــوازی اســت کــه در آن تمایــات 
نمــود  فیزیکــی  شــکل  بــه  افــراد  قلبــی 
پیــدا می کنــد. در متــاورس، افــراد خــود را 
واقــع  در  و  می بیننــد  قلعــه  یــک  پادشــاه 
در آن قلعــه اســت کــه اتفاقاتــی عجیــب 
مطابــق بــا تمایــات آن افــراد رخ می دهــد. 
به دســت  ماورایــی  نیرویــی  آن جــا  جوکــر 
مــی آورد، و ســپس در کنــار ریوجــی بــا یــک 
موجــود گربه ماننــد بــه نــام »مورگانــا« آشــنا 
ــاورس اطاعــات  می شــوند کــه در مــورد مت
جالبــی دارد. ایــن ســه نفــر، حلقــه ی اولیــه 
و اصلی Phantom Thieves of Heart را 
ــال  ــه دنب تشــکیل می دهنــد، گروهــی کــه ب
تمایــات  بــا  کــه  اســت  آدم هایــی  تغییــر 
خــود دردســرهای زیــادی بــرای بقیــه درســت 

کیموشــیدا. مثــل  کرده انــد، 
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نســخه ی  مثــل  تقریبــا   P5R داســتان 
اصلــی اســت، بــا ایــن تفــاوت کــه ورود یــک 
را  معــادالت  بــازی  بــه  جدیــد  شــخصیت 
کمــی دســت خوش تغییــر کــرده. یک ســری 
کات ســین مرتبــط بــا همیــن شــخصیت بــه 
بــازی اضافــه شــده اســت. این کات ســین ها 
پیــدا  نمایــش  مختلفــی  بخش هــای  در 
شــخصیت  ایــن  حقیقــت،  در  می کننــد. 
جدیــد یــک دانش آمــوز ســال اولــی اســت 
کــه همزمــان بــا جوکــر بــه مدرســه ی جدیــد 
می آیــد. از ســوی دیگــر، تــرم ســوم هــم بــه 
بــازی افــزوده شــده و اکثــر اتفاقــات جدیــد 
هــم در همــان بخــش آخــر از بــازی گنجانــده 
شــده اســت. عــاوه  بــر این هــا، لوکیشــن ها 
و فعالیت هــای جدیــدی هــم در مقایســه بــا 
نســخه ی اصلــی بــه آن اضافــه شــده اســت.
گیم پلــی Persona 5 بــرای تازه واردهــا 
اگــر  حتــی  می کنــد.  عمــل  فوق العــاده 
نقش آفرینی هایــی  بــا  برخــوردی  هیــچ 
هــم  دارنــد  نوبتــی  مبــارزه  سیســتم  کــه 
شــوید.  نگــران  نیســت  الزم  نداشــته اید، 
همه چیــز بــه خوبــی توضیــح داده می شــود، 
ــه خوبــی کار می کننــد  ــار هــم ب المان هــا کن
و درجه هــای ســختی متعــادل بــازی هــم بــه 
شــما در لــذت بــردن از ایــن عنــوان کمــک 

زیــادی می کننــد. حقیقــت امــر اینجاســت 
کــه ۱۰ ســاعت ابتدایــی Persona 5 بیشــتر 
مثــل یــک بخــش آموزشــی عمــل می کنــد 
و ایــن قضیــه باعــث شــده تــا تازه واردهــا 
بتواننــد زود بــه آن عــادت کننــد. البتــه ایــن 
۱۰ ســاعت بــه  خوبــی بــرای یــک ماجراجویــی 
شــاید صــد ســاعته )اگــر بــه ســراغ محتویات 
جانبــی برویــد( هــم مقدمه چینــی می کنــد 
و در واقــع، مثــل فصــل اول یــک کتــاب چند 
فصلــی اســت. بــه همیــن خاطــر اســت کــه 
Persona 5 از ابتــدا تــا انتهــا یــک تجربــه ی 
بــرای  را  دوست داشــتنی  و  شــعف انگیز 
نیســت  مهــم  می کنــد؛  خلــق  مخاطبــش 
تــازه وارد،  یــا  هســتید  قدیمــی  طرفدلــر 
چطــور  می دانــد  همیشــه   Persona 5
بایــد شــما را در دنیــای خــود غــرق کنــد و 
بــا نســخه ی Royal، اســباب بیشــتری هــم 
بــرای انجــام ایــن کار دارد. شــما بــه مدرســه 
می رویــد، درس جــواب می دهیــد، امتحــان 
می دهیــد، بــا دوســتان خــود ارتبــاط برقــرار 
می گردیــد،  و  می رویــد  بیــرون  می کنیــد، 
کار پاره وقــت پیــدا می کنیــد، در ایســتگاه 
متــروی شــلوغ و وســیع بــازی گــم می شــوید 
)وضعیتــی پیچیده تــر از ایســتگاه متــروی 
و  می رویــد  متــاورس  بــه  شــهر!(،  تئاتــر 
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دشــمنان را مغلــوب می کنیــد و در نهایــت، 
بخوابیــد  زودتــر  می کنیــد  ســعی  شــب ها 
کــه  تعادلــی  نمانیــد.  جــا  مدرســه  از  تــا 
Persona 5 میــان یــک بــازی نقش افرینــی 
و یــک شبیه ســاز اجتماعــی ایجــاد می کنــد 
فوق العــاده اســت و بــه همیــن خاطــر یــک 
هــم  غربــی  کامــا  بــا ســلیقه ی  مخاطــب 
ــا آن  ــد، کــم کــم ب ــار بیای ــا آن کن ــد ب می توان
خــو بگیــرد و در نهایــت عاشــق آن شــود. 
بــا نســخه ی Royal همه چیــز بهبــود پیــدا 
هــم  خیلــی  بهبودهــا  اگــر  حتــی  کــرده، 
محســوس نباشــند. تغییــرات ریــز زیــادی به 
وجــود آمــده کــه لیســت کردن شــان در ایــن 
مقالــه ممکــن نیســت ولــی باعــث شــده تــا 
تجربــه ی کلــی بهتــری بــرای مخاطــب ایجــاد 

شــود.
از دیگــر اضافــات ایــن نســخه می تــوان به 
موســیقی های جدیــد و گرافیــک بهبودیافته 
کــرد.  اشــاره  پــرو   ۴ پلی استیشــن  بــرای 
ــد از مــدل  ــده بخواهی ــل نگارن ــه اگــر مث البت
تجربــه ی  بــرای   ۴ پلی استیشــن  معمولــی 
متوجــه  احتمــاال  کنیــد،  اســتفاده  بــازی 
هیــچ تغییــر بصــری خاصــی نخواهیــد شــد 
گیگابایــت حجــم  بایــد حــدودا ۲۰  تــازه  و 
معمولــی  نســخه ی  بــه  نســبت  بیشــتری 
دانلــود کنیــد! صفحــات بارگــذاری بــازی هــم 
ــه قبــل کمتــر نشــده اند و حداقــل  نســبت ب
از ایــن جهــت، کمــی ناامیــد شــدم. نســخه ی 
لیســت  بــه  شــدن  اضافــه  بــا  معمولــی 
بازی هــای Playstation Hits قیمــت اش 
 Persona بــه ۲۰ دالر کاهــش پیــدا کــرده و
Royal 5 قیمتــی ۶۰ دالری دارد. در اینکــه 
P5R بهتریــن نســخه ی Persona 5 بــرای 
تجربــه اســت شــکی نیســت، ولــی اینکــه 
بــا  دالری اش   ۴۰ قیمــت  اختــاف  ارزش 
نســخه ی اصلــی را دارد یــا نــه ســوالی اســت 
ــه آن جــواب داد.  ــوان ب ــه به ســختی می ت ک
اگــر از طرفــداران هســتید، احتمــاال به خاطــر 
ترم ســوم و قصر جدید و شــخصیت تازه ای 
کــه بــه بــازی اضافــه شــده بــه خریــد ایــن 
نســخه روی خوشــی نشــان خواهیــد داد. 
اگــر هنــوز بــه ســراغ Persona 5 نرفته ایــد، 
بهتــر اســت بــه یک بــاره P5R را بخریــد و 
بازی هــای  اکثــر  از  کــه  راحــت  خیال تــان 
شــصت دالری ایــن روزهــا تجربــه ی بهتــری 
بــرای شــما رقــم می زنــد. فقــط در صورتــی 
توصیــه  شــما  بــه  را  نســخه  ایــن  خریــد 
 Persona نمی کنــم کــه بــا نســخه ی اصلــی

5 هــم ارتبــاط خوبــی برقــرار نکرده ایــد.
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شاهکار

ــازی بعــد از گذشــت ۳ ســال  اگــر یــک ب
از عرضــه ی نســخه ی اصلــی اش، بتوانــد 
را  مــن  همچنــان  جدیــد  اضافاتــی  بــا 
کنــد،  شــگفت زده  اول  روز  به قــوت 
یعنــی همه چیــزش کنــار هــم بــه خوبــی 

چفــت شــده اســت!

از  بعــد  بــازی،  ایــن  از  گرفتــن  ایــراد 
بــرده ام  آن  از  کــه  لذتــی  ســاعت ها 

نیســت! ممکــن 

+

-
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Zombie Army 4: 
Dead War

جنگ جهانی دوم به روایت مردگان متحرک

علی رجبی

در  تکــراری  ســناریوهای  از  اســتفاده 
ــه ای امــری  اســت کمابیــش  بازی هــای رایان
عالقــه ی  همیشــه  ســازندگان  طبیعــی. 
تصویرکشــیدن  بــاز  بــه  نســبت  وافــری 
ایــن  البتــه  دارنــد.  مشــهور  داســتان های 
ــج  کار، علی رغــم تکــرار مکــررات، گاهــا نتای
مثبتــی را بــه همــراه داشــته اســت. یکــی از 
ایــن ســناریوها، ماجــرای جنگ جهانــی دوم 
و خیــزش مــردگان اســت. روایتــی کــه طــی 
آن یــک رهبــر نظامــی در انتهــا تســلیم فشــار 
دشــمن شــده، بــه رویه هــای فرابشــری روی 
مــی آورد. نتیجــه اش ایــن اســت کــه معمــول 
بازیکنــان ســالیانه عناوینــی مشــابه در ایــن 
چهارچــوب را تجربــه می کننــد. یکــی از آن 
 Zombie Army مجموعــه ی  داوطلبیــن، 
عناویــن  دل  از  کــه  مجموعــه ای  اســت. 
Sniper Elite بیــرون آمــد. حــال چهارمیــن 
دنبالــه ی ایــن بــازی منتشــر شــده و ســوالی 
کــه پیــش می آیــد ایــن اســت: آیــا ایــن بــازی 

توانســته بعــد از چهاربــار تکــرار یــک قالــب، 
بــاز هــم مخاطبینــش را راضــی نگــه دارد؟
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ابتــدا الزم اســت پیش درآمــد کوتاهــی 
تــا  دهیــم  ارائــه  قبلــی  نســخه های  از  را 
ایــن  از  مخاطبیــن جدیــد آشــنایی نســبی 
بــازی پیــدا کننــد. ماجــرا از ایــن قــرار اســت 
 Adolf( هیتلــر«  »آدولــف  کــه  هســت 
Hitler(، جنایــت کار جنگــی مشــهور تاریــخ، 
خــود را در انتهــای جنگ جهانــی دوم تنهــا 
و شکســت خورده می یابــد. لــذا، بــه منظــور 
رهایــی از فشــار دشــمن و پیــروزی در نبــرد، 
زده  شیطان پرســتانه  اعمــال  بــه  دســت 
بــه شــکل مــردگان  و ارتــش وفــادارش را 
متحــرک زنــده می کنــد. حــال، کشــورهای 
اروپایــی، بــه امیــد مقابلــه بــا آلمانــی مملــو 
بــا یکدیگــر متحــد  از ســپاهیان »مُــرده«، 
بهتریــن  از  نفــره  چهــار  گروهــی  و  شــده 
می دهنــد.  تشــکیل  را  سربازانشــان 
نقــش  در  نســخه ها  تمامــی  در  بازیکنــان 
یکــی از اعضــای ایــن گــروه قــرار می گیرنــد. 
در انتهــای نســخه ی ســوم، بازیکنــان موفــق 
اعمــاق جهنــم  بــه  را  می شــوند »هیتلــر« 
ــوز ادامــه  ــا ماجــرا هن ــد. امــا گوی تبعیــد کنن
دارد، چــرا کــه در نســخه ی چهــارم مشــخص 
بــه  کمــاکان  مــردگان  ارتــش  می شــود 
جنایــات خونیــن ادامــه داده و حتــی قوی تــر 
ایــن گــروه ســربازان  از گذشــته شــده اند. 

و کاووش  بررســی  بــه  را مجبــور  منتخــب 
بیشــتر می کنــد. در ادامــه، بازیکنــان متوجــه 
می شــوند کــه شــایدی تبعیــد »هیلتــر« بــه 
و  نبــوده  دوزخ چنــدان گره گشــای خوبــی 
ــرد  ــن نب ــرای بزرگتری بایســتی خودشــان را ب

اروپایــی تاریــخ آمــاده کننــد.
از  آشــکارا  شــکلی  بــه  فــوق  ســناریوی 
ســازندگان  میــان  محبــوب  المــان  یــک 
و  می کنــد  اســتفاده  رایانــه ای  بازی هــای 
»قضــا  دگرگونــی  مگــر  نیســت  چیــزی  آن 
زمانــی  مشــهور  تناقــض  ایــن  قــدر«.  و 
»بازگشــت  مثــل  ســینمایی  آثــار  بــا  ابتــدا 
رســانه های  مخاطبیــن  میــان  آینــده«  بــه 
ــا گذشــت زمــان  امــروزی طرفــدار یافــت و ب
راه خــودش را ســمت عرصــه ی بازی هــای 
ــا بازگشــت  ــاز کــرد. ســازندگان ب ــی ب ویدیوی
بــه گذشــته، وقایــع یــک رویــداد تاریخــی را 
عــوض کــرده و آینــده  ی آن دنیــا را تغییــر 
می دهنــد. البتــه ایــن لزومــا بــه آن معنــا 
قوانیــن مذکــور  از  اثــری  اگــر  کــه  نیســت 
پیــروی کنــد داســتانی قــوی خواهــد داشــت. 
 Zombie مــا هــم دقیقــا همیــن را در عنوان
Army 4 داریــم. ماجــرای »پیــروزی دوبــاره 
هیتلــر و متوصــل شــدنش بــه روش هــای 
غیرانســانی« چیــز جدیــدی نیســت. هرچنــد 
 Wolfenstein ایــن بیــن بازی هایــی مثــل
هــم بــوده کــه بــا اضافــه کــردن چاشــنی 
از  مناســب،  کارگردانــی  و  طنــز  اکشــن،  
پرهیــز کرده انــد.  افتــادن  بــه دام کلیشــه 
متاســفانه، بــازی مدنظرمــان نتوانســته از 
پــس چنیــن امــر خطیــری برآیــد. درواقــع، 
نــدارد.  بخصوصــی  داســتان  اصــا  بــازی 
تمــام پیشــرفت و رشــد روایــی ایــن عنــوان 
 B نقطــه ی  بــه   A نقطــه ی  از  رفتــن  در 
دِیــن  نمی توانــد  بــازی  می شــود.  خاصــه 
مراحــل مختلــف داســتانش، مثــل ایجــاد 
ادا  را   ،)Suspense( »شــورانگیزی«  
کنــد. نمی دانــد دقیقــا کــی بــه مخاطبــش 
بگویــد کــه اینجــا داســتان تمــام شــده و کا 
بــا داســتان مشــخص نیســت. تکلیفــش 

ــا  ــی کــه ســیر ت ــد در عنوان شــایدی بگویی
خاصــه  »زامبی هــا«   کشــتن  در  پیــازش 
و  منســجم  روایتــی  داشــتن  می شــود، 
قــوی اصــا مهــم نیســت. امــا بــه عقیــده ی 
مــن دقیقــا چنیــن عناوینــی هســتند کــه 
ــال، وادی هــای مختلــف  ــوان مث ــد، به عن بای
حفــظ  دیگــران  از  بیشــتر  را  روایی شــان 

و  آخرالزمانــی  فضــای  بــا  بــازی  در  کننــد. 
باتکلیفــی  و  تــرس  احیــای حــس  مــرده، 
شــدیدا  می توانــد  کــه  اســت  مــوردی 
ــی  ــای تخیل ــا دنی ــان را در همراهــی ب بازیکن
 Zombie Army 4 کمــک کنــد. چیــزی کــه
اصــا بــا آن آشــنایی نــدارد. بهتــر بــود بــازی 
یــک  را به عنــوان  امــر هویتــش  ابتــدای  از 
بــازی اکشــن تمــام عیــار معرفــی کــرده، و 
را  ضعیفــش  روایــت  نداشــتن  این گونــه 
ضعیــف،  روایــت  از  جــدای  کنــد.  توجیــه 
غایــب  بــازی  در  کامــا  شــخصیت پردازی 
ماجــرای  ایــن  بازیگــران  تمامــی  و  بــوده 
و   )Static( »ایســتا«  اشــخاصی  جنگــی 
بی رشــد هســتند. بایســتی اشــاره کــرد کــه 
افــزودن  بــا  توانســته  بــازی  خوشــبختانه 
مقــداری طنــز تــا حــدی از پــس ایــن مشــکل 
شــخصیت ها،  بیــن  گفت وگوهــای  برآیــد. 
گســتاخانه  و  بامــزه  دیالوگ هــای  برخــی 
شــخصیت اصــل و حتــی رفتــار و جای گیــری 
بازیکنــان  شــده  موجــب  زامبی هــا  برخــی 
کمتــر بــه عمــق شــخصیت ها توجــه کــرده 
را  »شــدیدا جســور«  قهرمانانــی  انتظــار  و 

باشــند. داشــته 
بهتریــن  بــازی  فضاســازی  و  محیــط 
اســت.  داســتانی اش  بخــش  جنبــه ی 
بازیکنــان در بخــش داســتانی بــه ســفر در 
و  شــده  مشــغول  ایتالیــا  مختلــف  نقــاط 
ــو از مــردگان و شــیاطینش  خرابه هــای ممل
را مشــاهده خواهنــد کــرد. ظاهــر شــوم و 
بــه عــاوه ی جلوه هــای  ترســناک محیــط، 
ویــژه ای کــه بــرای خون ریــزی در نظــر گرفتــه 
بــا  همیشــه  از  بهتــر  را  مخاطبیــن  شــده، 
می کنــد.  روبــه رو  جنگــی  خشــونت های 
هرچنــد وحشــت مذکــور، بخاطــر داشــتن 
بافــت قــوی کــه جلوتــر بــه آن می پردازیــم، 
مشــاهده  کــه  گرفتــه  خــود  بــه  جذابیتــی 
مخاطبیــن  خرســندی  موجــب  کردنــش 
می شــود. بــا ایــن وجــود، واقعــا نمی تــوان 
بــرد.  یــاد  از  را  بــازی  روایــی  ایــرادات 
ــی می توانســت  ــک ســناریوی عال داشــتن ی
یــک  رقیایــش،  بــه  نســبت  را،  بــازی  ایــن 
ســروگردن باالتــر نشــان دهــد. حــال آن کــه 
بخاطــر ماجراهــای پیش آمــده، ارزش بــازی 
می توانــد، بــه لطــف قیمــت کمــی باالیــش، 
مثــل  مشــابه  عناویــن  بــا  مقایســه  در 
Killing Floor 2، بــه میــزان قابــل توجهــی 

پاییــن آیــد.
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خــاف   ،Dead Army مجموعــه ی 
دیگــر عناویــن ســرِی Sniper، از گیم پلــی 
ــرد. دیگــر  اکشــن تر و ســریع تری بهــره می ب
دقیــق،  جای گیری هــای  از  خبــری  اینجــا 
انتظــار بــرای دشــمن و مخفــی کاری نیســت. 
 Zombie بازیکنان قرار اســت طی تجربه ی
 Killing و   Doom از  تلفیقــی  بــا   Army
و  ســبک  مطابــق  شــوند.  روبــه رو   Floor
دارنــد،  این چنیــن  عناوینــی  کــه  ســیاقی 
شــخصیت  یــک  بایــد  ابتــدا  در  بازیکنــان 
ثابــت بــرای خــود انتخــاب کننــد. هــر یــک از 
شــخصیت ها، عــاوه بــر ظاهــری متفــاوت، 
دارای ویژگی هــا و خصایــل بالقــوه ای هــم 
هســتند. صفــات مذکــور مــواردی هســتند 
می کنیــد.  مشــاهده  عنوانــی  هــر  در  کــه 
نقــش  در  شــخصیت  یــک  مثــال،  بــرای 
Brute اســت، دیگــری مجموعــه ای از همــه 
چیــز، شــخصیتی دیگــر روی ســرعت تمرکــز 
می کنــد و ااِل آخــر. از آنجایــی کــه شــما بایــد 
بــا جمــع آوری امتیــاز تجربــه شــخصیت خــود 
را ارتقــای ســطح دهیــد، شــناخت و انتخــاب 
زیــادی در گیم پلــی  اثــر  صحیــح می توانــد 
انتخــاب  از  بعــد  باشــد.  داشــته  شــما 
بــه قســمت ســاح های خــود  شــخصیت، 
می رســید. در ایــن بخــش طیــف محــدودی 
دوربــرد  و  رگبــار  دســتی،  ســاح های  از 
اســت.  شــده  داده  قــرار  شــما  اختیــار  در 
در  فراوانــی  محدودیت هــای  متاســفانه 
قبــال انتخــاب ســاح و شخصی سازی شــان 
وجــود داشــته کــه لــذت بــازی را تــا حــدی از 
شــما ســلب می کننــد. چرایــی ایــن موضــوع 
در این نهفته که Zombie Army 4 ســعی 
دارد مثــل عناویــن شــوتر زامبی کشــی های 
در  کــه  بازی هایــی  کنــد.  عمــل  چندنفــره 
ــل  ــر تعــداد شــخصیت های قاب آن، عــاوه ب
توجــه، آنقــدر ســاح و قابلیــت  مخصــوص 
بــرای انتخــاب وجــود دارد کــه بازیکــن نــه 
تنهــا خــود را غــرق در بــازی یافتــه، بلکــه 

بــرای تکــرارش هــم تشــویق می شــود.
از  خبــری   Zombie Army 4 در  امــا 

ــک از  انتخاب هــای گســترده نیســت. هــر ی
شــاخه های ابــزار جنگــی شــما ســه انتخــاب 
را در اختیــار شــما قــرار می دهنــد کــه چنــدان 
ندارنــد. مســئله  یکدیگــر  بــا  هــم  تفاوتــی 
چهارمــی  انتخــاب  کــه  بــوده  ایــن  بدتــر 
نــوع  بهتریــن  قضــا  از  و  دارد  وجــود  هــم 
هــم هســت. امــا بــرای دسترســی بــه آن 
ــد و منظــور از  ــول خــرج کنی ــش پ ــد برای بای
این کــه  بــازی نیســت.  پــول، واحــد درون 
رقابتــی  بخــش  هیچ گونــه  کــه  بــازی 
ــودن خــودش را  ــوع ب ــدارد متن )Versus( ن
در گــرو خــرج مقادیــری از پــول قــرار داده 
ــازی بــه  اساســا معنــی »تنــوع« را در ایــن ب
بــازی  دیگــر،  بیانــی  بــه  می گیــرد.  ســخره 
توســط خــودش هــم نقــد می شــود. بعــد 
خــود،  گــرم  ســاح های  شخصی ســازی  از 
قابلیت هــای  بــه شخصی ســازی  درنهایــت 
مــوارد  و  ســرد  ضربــات  مثــل  شــخصی، 
از  ســرد  ضربــات  می رســید.   Passive
بــرای  بهره مندنــد.  خوبــی  نســبتا  تنــوع 
مثــال، شــما می توانیــد از یــک قمــه بــرای 
تکه تکــه کــردن زامبی هــا اســتفاده کنیــد، 
یــا بــا کوبیــدن یــک مشــت برقــی آن هــا را 
بــه اطــراف پرتــاب کــرده، زامبی هایــی کــه 
در نزدیکــی هســتند را هــم بــرای مدتــی از 
 Passive قابلیت هــای  دربیاوریــد.  پــای 
شــما مکمل هــای مهمــی بــوده و انتخــاب 
صحیــح یــا غلــط آن هــا می توانــد ســختی یــا 
آســانی بــازی شــود. بــرای مثــال، عامه تریــن 
قــدرت Passive، »شــانس دوبــاره« اســت 
کشــتن  بــا  می دهــد  اجــازه  شــما  بــه  کــه 
یــک فــرد هنگامــی کــه لــب مــرگ هســتید 
ــد.  ــه دهی ــازی ادام ــه ب ــد و ب ــاره برخیزی دوب
ایــن قابلیت هــا بیشــتر در حالــت چندنفــره 
ــد. هــر یــک از ســاح های شــما  ــرد دارن کارب
دارد.  را  خــودش  خــاص  مهــارت  درخــت 
کلــی  دســته ی  ســه  بــه  مهارت هــا  ایــن 
عناصــر  و  گلولــه  قــدرت  گلولــه،  میــزان 
مختلــف تقســیم می شــوند. اگــر اجــازه ی 
داده  ســاح  پیشــرفته ی  شخصی ســازی 
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مهارت هــای  می توانســتیم  مــا  می شــد، 
ایــن  در  خریــداری  بــرای  را  بیشــتری 
رویــه ی  امــا  کنیــم.  مشــاهده  جدول هــا 
بــازی در قبــال ایــن مــورد متفــاوت بــوده 

اســت.
 Zombie Army 4 بازیکنــان می تواننــد
را بــه شــکل تک نفــره یــا چندنفــره تجربــه 
ــازی  ــدای ب ــه ی ابت ــه در ۵۰ دقیق ــد. البت کنن
روشــن  برایتــان  ســریعا  موضــوع  یــک 
چندنفره پســند  ســاختار  آن  و  می شــود 
ســاخته   Zombie Army 4 بازیســت. 
شــده تــا بــه شــکل چندنفــره تجربــه شــود. 
ــه داســتان، شــخصیت پردازی  بــدون هرگون
ــا واقعــه ی بالقــوه، تنهــا چیــزی کــه باقــی  ی
می مانــد لــذت گیم پلــی اســت. اگــر کنــار 
ســه بازیکــن دیگــر نباشــید کــه حیــن تجربــه 
بــا کارهایشــان موجــب کمــی خنــده شــده 
یــا بــا انجــام کار گروهــی در درجــات ســختی 
باالتــر، حــرارت مراحــل را بیشــتر کننــد، بعــد 
از انجــام دو یــا ســه قســمت از نـُـه قســمت 
کلــی، رونــد بــازی شــدیدا تکــراری می شــود. 
و از آنجایــی کــه بــازی هــم چنــدان عاقــه ای 
آن  ادامــه ی  بــه  مخاطبینــش  ترغیــب  بــه 
دو  کــردن  ســپری  از  بعــد  بازیکــن  نــدارد، 
شــده،  خســته  بــازی  از  مرحلــه  ســه  یــا 
مشــکل  می گــذارد.  کنــار  را  آن  آهســته 
بــازی  می شــود.  شــروع  همین جــا  بعــدی 
میــزان  نــدارد.  فعــال   Player Base یــک
بــازی  بازیکنانــی کــه مــن حیــن تجربــه ی 
بــرای انجــام مراحــل یافتــم کمتــر از بیســت 
نفــر بودنــد. اگــر بــازی قــرار اســت اساســا 
بــه شــکل چندنفــره تجربــه شــود، بایســتی 
یــک Player Base فعــال داشــته باشــد. 
بــازی   Client بــه  ایــراد  ایــن  از  بخشــی 
برخــاف   ،Zombie Army 4 برمی گــردد. 
 Epic نســخه های قبلــی اش، روی پلتفــرم
Games عرضــه شــده اســت. بازیکنــان هــم 
در پــی ماجراهــای اخیــر، چنــدان تمایلــی بــه 
خریــداری عناوینــی کــه روی ایــن پلتفــرم 
هســتند، ندارنــد. البتــه Netcode بــازی، 
حتــی بــا وجــود اســتفاده از یــک VPN بــرای 
دسترســی بــه ســرور ها، بســیار خــوب بــوده 
و بــه دور از هرگونــه Lag یــا کنــدی اســت.
بخــش دوم مشــکل مــا، در خــود بــازی 
ــل  ــه اســت. Killing Floor 2 هــم مث نهفت

مراحلــش  ســاختار   Zombie Army 4
کمابیــش تکــراری و محــدود می باشــد. امــا 
به دلیــل داشــتن گیم پلــی پخته تــر، اکشــن 
هیجان انگیزتــر و تنوعــی چندیــن برابر بهتر، 
بــه مراتــب مخاطبیــن بیشــتری هــم دارد. 
بــا ایــن تفاســیر بایــد گفــت کــه پتانســیل 
نهایــی Zombie Army 4 هیــچ گاه بــرآورده 
نشــده و بازیکنــان درنهایــت بــا یــک بخــش 
داســتانی نیمه تمــام روبــه رو می شــوند. از 
دیگــر بخش هــای گیم پلــی بــازی می تــوان 
بــه حالــت Horde و چالش هــای هفتگــی 
ــه  ــت Horde، همانطــور ک ــرد. حال اشــاره ک
از نامــش پیداســت، شــما را درگیــر خیــل 
ــد. چالش هــای  عظیمــی از زامبی هــا می کن
ــا یک ســری  ــازی را ب هفتگــی هــم مراحــل ب
چالــش مخصــوص ترکیــب کــرده تــا حــاالت 
نماینــد.  را کمــی دگرگــون  تجربــه ی شــما 
ــه  ــرای تجرب ــوارد بســیاری ب ــی، م به طــور کل
در بخش هــای مختلــف بــازی وجــود نــدارد. 
انجــام مراحــل  بــه  حتــی وقتــی مشــغول 
بــه شــکل چندنفــره هــم شــوید، از طراحــی 
داشــت.  نخواهیــد  خوشــی  دل  مراحــل 
Fetch Quest مراحــل گوناگــون بــازی در

بی کــران  »بزن بکش« هــای  یــا  و  هــا 
از  کــه  لذتــی  نهایــت  می شــوند.  خاصــه 
در  می کنیــد  دریافــت   Zombie Army 4
تیرانــدازی اســت. بــا آن کــه ایــن بــازی یکــی 
بــوده،   Sniper دنباله هــای مجموعــه ی  از 
ــا زامبی هــا،  ــرو شــدن ب ــه در روب ــد ک می دان
تــک  از  اســتفاده  بــه  هیچکــس عاقــه ای 
تیراندازهــای دوربــرد و تمرکــز و صبــر نــدارد. 
لــذا، چنــدان اصــراری هــم در اســتفاده از 
شــما  داشــت.  نخواهــد  تیراندازهــا  تــک 
می توانیــد یــک رگبــار بــه دســت گرفتــه و 
ــه در  ــوردی ک ــد. م ــرو بروی در دل دشــمن ف
گیم پلــی شــما را یــاد »اســنایپری« بــودن 
بــا هــر  اســت.  امتیــازش  نــوار  می انــدازد، 
ضربــه ی Headshot، امتیــاز شــما چندبرابر 
می شــود. ایــن ضربــدر بــا ضربــات متعــدد 
تــا  و  شــده  بیشــتر  و  بیشــتر   Headshot
حتــی صــد و چنــد برابــر افزایــش می یابــد. 
را  آن  تــا  نمــوده  تــاش  بایســتی  شــما 
بیشــتر کنیــد زیــرا در انتهــای مرحلــه هرچــه 
ــان بیشــتر باشــد، ســطح شــما هــم  امتیازت

بیشــتر ارتقــا می یابــد.
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توســط  می تواننــد  شــما  شــلیک های 
تاثیــر  تحــت  هــم  بــاد  جهــت  یــا  جاذبــه 
قــرار بگیرنــد. البتــه ایــن مــورد بــه حــاالت 
متوســط و ســخت اختصــاص داشــته و در 
حالــت آســان بــازی شــما همیشــه بــه شــکل 
یــک خــط صــاف شــلیک خواهیــد کــرد. تنوع 
دشــمنان بــازی خــوب اســت. بــا پیشــروی 
بیشــتر در مراحــل بــه انــواع مختلــف آن هــا 
زامبی هــای  از  کــرد.  خواهیــد  برخــورد 
بــه  عظیم الجثــه ای کــه لباس هــای فلــزی 
مــرده  ژنرال هــای  تــا  گرفتــه،  دارنــد  تــن 
Clicker یــاد  را  شــما  کــه  زامبی هایــی  و 

هــا می اندازنــد. هریــک ویژگی هــای خــود 
بــا  را داشــته و نحــوه شکســت دادنشــان 
 Zombie Army .دیگــری متفــاوت اســت
یکــی  گیم پلــی  لحــاظ  بــه  می توانســت   4
از بهتریــن انتخاب هــای خریــداران باشــد. 
اشــتباه  اســتراتژی های  متاســفانه،  امــا 
ســازندگان موجــب زیــان بســیار بــازی شــده 

اســت.

فضاســازی بــازی، همانطــور کــه اشــاره 
شــما  و  شــده  انجــام  خــوب  بســیار  شــد، 
شــهرهایی  خرابه هــای  در  گشــتن  از 
مثــل »ونیــز« و »میــان« لــذت خواهیــد 
زیبایــی  و  جذابیــت  اعظــم  بخــش  بــرد. 
فنــی  گرافیــک  بخاطــر  فضاســازی  ایــن 
بــازی اســت. بافت هــای بــازی بــه شــکلی 
ماهرانــه تزئیــن شــده اند و جزئیاتــی کــه در 
برخــی از بخش هــای بــازی پیــدا می کنیــد 
واقعــا دیدنــی خواهنــد بــود. فیزیــک بدنــی 
اکشــن  بــازی  یــک  بــرای  هــم  زامبی هــا 
مناســب بــوده و بازیکــن آن حــس رضایتــی 
کــه از انفجــار ســر یــک زامبــی می خواهــد را 
قطعــا بدســت مــی آورد. بــا وجــود این ســطح 
 Zombie Army 4 ،گرافیکــی از جزئیــات 
بســیار هــم بهینــه اســت. نقــد بــازی بــر روی 
یــک رایانــه شــخصی بــا مشــخصات ذیــل 

انجــام شــده:

 AMD RYZEN 5 1600X :ــده  پردازن
 6-Core 3.6 GHz

 MSI GeForce GTX 1080 :گرافیــک
GAMING X 8G

 MSI B350 GAMING مادربــرد: 
PLUS AM4 AMD

 Geil EVO X DDR4 16 :حافظــه رم
 GB 3000 MHz CL15 Dual Channel

Desktop

تنظیمــات بــازی بــر روی حداکثــر بــوده، 
از DirectX12 بــرای اجــرا اســتفاده شــده 
انــدازه  بــه  بافت هــا  و  تصویــر  انــدازه ی  و 
%۲۰۰ بــاال بــرده شــده اند. بــا ایــن وجــود، 
در تمامــی شــرایط فِریــم دهــی ثابــت بــوده 
ــی دیگــری  ــا مشــکل فن ــاگ ی ــه ب و هیچ گون
بــه  بایســتی  انتهــا  در  نکردیــم.  مشــاهده 
ــازی اشــاره کــرد کــه از قطعــات  موســیقی ب
اســتفاده  ترســناک  تِمــی  بــا   Retrowave
بــازی  و خشــونت  تاریکــی  بــا  کــه  نمــوده 
هم خوانــی خوبــی دارد و در مواقعــی تــرس 

و وحشــت بــازی را دو چنــدان می کنــد.

آوای مرگ
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کســب  امیــد  بــا   Zombie Army 4
مخاطبیــن جدیــد ســعی داشــته تــا کمــی 
گیم پلیــش را Arcadeتــر کــرده، در پایــان 
 Zombie Horde بــه یکــی از آن عناویــن
مــورد پســند بازیکنــان امــروزی شــود. البتــه 
تغییــرات  بــودن  لمــس  قابــل  وجــود  بــا 
مذکــور، بــازی بــاز هــم بــه لحــاظ کمــی و 
کیفــی ناقــص مانــده و تاشــی بــرای دور 
زدن محدودیت هــای خــودش نکرده اســت. 
مخاطــب بــه انــدازه ی کافــی نمی توانــد بــرای 
ســرگرمی  به عنــوان  بــازی  ایــن  تهیــه ی 

جدیــدش  زامبی محــورش  چندنفــره ی 
دلیــل بیــاورد و چرایــی ایــن موضوع 

را طــی نقــد بــاال ذکــر کردیــم. در 
شــرایط فعلــی، توصیــه می شــود 
را طــی تخفیفــات  فــوق  عنــوان 

تهیــه کنیــد چــرا کــه نهایــت ارزشــش بــه 
همیــن میــزان محــدود می شــود. اگــر دنبــال 
یــک عنــوان زامبی کُشــی جدیــد هســتید، 
می توانیــد  هــم  را  بهتــری  انتخاب هــای 

پیــدا کنیــد کــه درنهایــت تجربــه ای کامل تــر 
را در مقایســه بــا Zombie Army 4 ارائــه 

می دهنــد.

6
قابل قبول

اتمسفر جذاب و درخور
صداگذاری بازی و موسیقی  مناسب

شوتینگ رضایت بخش
بــازی  یــک  بــرای  زامبی هــا  فیزیــک 

شــده کار  خــوب  اکشــن 

محتــوای بــازی اساســا بــرای تجربــه ی 
چندنفــره طراحــی شــده

محتوای تک نفره ی شدیدا تکراری
شخصی ســازی  در  بــازی  محدودیــت 

شــخصیت ها و  ســاح ها 
نبود تنوع در حاالت متعدد بازی

داســتان و شــخصیت پردازی بــازی بــه 
هیچ وجــه جالــب نیســتند

طراحی مراحل تکراری

+

-

ســاخت یــک بــازی زامبی محــور شــوتر، آن 
هــم مخصوصــا وقتــی یــک ایــده هــزاران 
بــار تکــرار شــده، کار ســختی اســت. ســازنده 
مــوارد  تمامــی  کــردن  بازتعریــف  بــه  بایــد 
میــان  در  تکــراری  بــدون  آن کــه  بپــردازد 
 Zombie Army 4 متاســفانه،  باشــد. 
از  باشــد  توانســته  کــه  نیســت  عنوانــی 
پــس چالش هــای مذکــور برآیــد. داســتان 
بــازی تقریبــا خــال بــوده و کال در ســایه ی 
گیم پلــی نیمــه کامــل بــازی محــو می شــود. 
طراحــی مراحــل تکــراری، نبــود تنــوع کافــی 
موجــب  ضعیــف،  تک نفــره ی  محتــوای  و 
مقابــل  در   Zombie Army 4 کــه  شــده 
 Killing Floor رقبــای ارزان تــر خــود مثــل
2 ارزش کمتــری داشــته باشــد. البتــه اگــر 
طرفــدار چنیــن عناوینــی هســتید تجربــه اش 
ضــرری نــدارد. امــا اگــر دنبــال یــک انتخــاب 
 Zombie مانــدگار می باشــید، بهتــر اســت

را فرامــوش کنیــد.  Army 4

سخن نهایی
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کشــف  و  دیگــر  ســیارات  بــه  ســفر 
از  یکــی  شــک  بــدون  ناشــناخته ها 
بزرگ تریــن آرزوهــای انســان اســت؛ آرزویــی 
کــه شــاید بــه ایــن زودی ها در دنیــای واقعی 
ایــن وجــود، می تــوان  بــا  نشــود.  بــرآورده 
آن  در  کــه  ویدئویــی  بازی هــای  دنیــای  در 
ــه  ــدارد ب ــرای تخیــل وجــود ن حــد و مــرزی ب
خیلــی از ایــن آرزوهــا دســت یافــت. قــوه ی 
تخیــل بازی ســاز ها سال هاســت کــه بــرای 
شــگفت انگیر  و  جدیــد  جهان هــای  خلــق 
ــرای ســاعاتی،  ــل ب ــا حداق ــد ت ــاش می کن ت
وارد  و  نمــوده  جــدا  واقعیــت  از  را  گیمــر 
ــد. حــاال  ــی ســرگرم کننده کن یــک ماجراجوی
اســتودیوی کانادایــی Typhoon در اولیــن 
ســیاره ی  یــک  بــه  را  مــا  خــود،  ســاخته ی 

اســرارآمیز می بــرد؛ ســیاره ای کــه می تــوان 
در هــر گوشــه ی آن رازهــا و عجایــب تــازه ای 
ــرد.  یافــت و از گشــت و گــذار در آن لــذت ب
 Journey To The Savage Planet
مهم تریــن  از  یکــی  شــک  بــدون  بایــد  را 
دانســت.  امســال  ماجراجویــی  بازی هــای 
برخــی  وجــود  بــا  کــه  مفــرح  عنــوان  یــک 
را  فــرد  بــه  منحصــر  تجربــه ای  مشــکات، 

بــرای مــا خلــق می کنــد.

بــازی از آنجــا آغــاز می شــود کــه شــما بــه 
برنامــه ای  قالــب  در  کاوشــگر  یــک  عنــوان 
فضایــی بــه یــک ســیاره ی دیگــر فرســتاده 
می شــوید. اکثــر ایــن کاوش هــای فضایــی 
جدیــدی  چیــز  یافتــن  بــدون  گذشــته  در 

در ســیاره ی مقصــد خاتمــه یافتــه اســت، 
برنامــه  ایــن  بــه  چندانــی  امیــد  بنابرایــن 
ــه  ــای ب ــدارد. امــا وقتــی شــما پ نیــز وجــود ن
زودی  بــه  می گذاریــد   AR-Y 26 ســیاره ی 
دیگــری  چیــز  حقیقــت  کــه  درمی یابیــد 
اســت و ایــن ســیاره ی عجیــب صدهــا راز 
و  دارد  پنهــان  خــود  در  کوچــک  و  بــزرگ 
ــاری از زندگــی موجــودات  حتــی می تــوان آث
هوشــمند در آن یافــت. پــس شــما کاوش 
خــود را از مناطــق ســرد و یــخ زده ی ســیاره 
بــه مــرور وارد مناطــق  شــروع می کنیــد و 
سرســبز بــا آبشــارهای زیبــا و یــا مناطــق گــرم 

زمیــن می شــوید. دل  در  و ســوزان 
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 Journey To The Savage ســازندگان
Planet تمــام تــاش خــود را کرده انــد تــا 
فضــای بــازی رو بــه ســمت کمــدی ســوق 
ــه وضــوح  ــوان ب ــن تــاش را می ت ــد. ای دهن
ــل  ــازی مث ــط ب در دیالوگ هــا، طراحــی محی
موجــودات زنــده و پوشــش گیاهــی و حتــی 
رنگ بندی هــا مشــاهده کــرد. خوشــبختانه 
ایــن تــاش تــا حــد زیــادی موفقیت آمیــز 
را  خــود  طنــز  لحــن  بــازی  و  اســت  بــوده 
تــا انتهــا و مبــارزه بــا بــاس نهایــی حفــظ 
می کنــد. عــاوه بــر ایــن، لحــن کمــدی بــه 
عناویــن  از  تــا  اســت  کــرده  کمــک  بــازی 
مشــابه خــود ماننــد No Man’s Sky فاصله 
کامــا  تجربــه ی  یــک  بــه  تبدیــل  و  بگیــرد 
جدیــد بــرای گیمــر شــود. بــدون شــک در 
کمتــر عنــوان دیگــری می تــوان موجــودات 
بامــزه ی ایــن بــازی و یــا رنگ  بنــدی شــاد آن 

را پیــدا کــرد.

شــاید بتــوان بزرگ تریــن مشــکل بــازی را 
داســتان آن دانســت. عمــا بــازی فاقــد یــک 
توجیــه  بــرای  و محکــم  منطقــی  داســتان 
کار هــای قهرمــان آن اســت. هــدف از کاوش 
در ایــن ســیاره و رفتــن بــه نقــاط مختلــف 
آن چیســت؟ چــرا قهرمــان بــازی ایــن همــه 
خطــر را بــرای رســیدن بــه یــک بــرج بــزرگ بــه 
جــان می خــرد؟ متاســفانه همــه ی این هــا 
جوابــی  نمی تــوان  کــه  سواالتی ســت 
برایشــان پیــدا کــرد. هــر چنــد گشــت و گــذار 
بــه لطــف طراحــی   AR-Y 26 در ســیاره ی
زیبــای آن همــواره لذت بخــش اســت امــا 
نبــود یــک پشــتوانه ی داســتانی قــوی، هدف 
از ایــن گشــت و گذارهــا را بــه راحتــی زیــر 
ــا وجــود ایــن کــه در طــول  ســوال می بــرد. ب
بــازی، همــواره گیمــر وارد مکان هــای جدیــد 
موجــودات  و  متفــاوت  طراحی هــای  بــا 
جدیــد می شــود امــا هیــچ گاه ایــن حــس بــه 
او منتقــل نمی شــود کــه در حــال پیشــرفت 
در داســتان بــازی اســت. عمــا بــازی از شــما 
 B نقطــه ی  بــه   A نقطــه ی  از  می خواهــد 

برویــد امــا هیــچ فــراز و نشــیب داســتانی در 
طــول مســیر وجــود نــدارد و همیــن موضــوع 
کاوش  ادامــه ی  بــرای  شــما  اشــتیاق  از 
می کاهــد. ضعــف در قصه گویــی در حالــی 
 Journey To The Savage Planetدر
بــه چشــم می آیــد کــه بــازی بــا توجــه بــه 
طراحــی فوق العــاده ی محیــط خــود حتــی 
داســتان  چندیــن  کــردن  بازگــو  پتانســیل 
فرعــی در کنــار ماموریت هــای جانبــی را نیــز 

داشــت.

در بــازی تقریبــا شــاهد یــک الگــوی ثابــت 
بــرای پیشــروی هســتیم. در ابتــدا بــه شــما 
رســیدن  ماننــد  مشــخص  وظیفــه ی  یــک 
بــه یــک مــکان خــاص داده می شــود، امــا 
ویــژه  قدرت هــای  داشــتن  بــدون  معمــوال 
رســیدن بــه آن مکان هــا ممکــن نیســت. 
بنابرایــن شــما ناچاریــد کــه مســیر خــود را 
تغییــر دهیــد و منبــع آن قــدرت خــاص را 
ــه ســفینه ی خــود  ــد. ســپس ب بدســت آوری
برمی گردیــد و بــا اســتفاده از منابعــی ماننــد 
جمــع آوری  قابــل  کــه  آلمینیــوم  و  کربــن 
ایــن  می کنیــد.  آپگریــد  را  خــود  هســتند، 
قدرت هــا طیــف وســیعی ماننــد پرش هــای 
یــا اســلحه های  دو مرحلــه ای، قاب هــا و 
از  اســتفاده  می شــود.  شــامل  را  خــاص 
بــوده  موفقیت آمیــز  بــازی  در  الگــو  ایــن 
پایانــی  مراحــل  در  خصــوص  بــه  اســت؛ 
قدرت هــا  ایــن  ترکیــب  از  اســتفاده  کــه 
بــرای عبــور از موانــع و دســتیابی بــه هــدف 
از  اســتفاده  مکانیزم هــای  ضروری ســت. 
ــرای  ــژه آن هایــی کــه ب ــه وی ایــن قدرت هــا ب
پرش هــا و ســکوبازی ها نیازنــد نیــز در اکثــر 
مــوارد بــدون مشــکل اند و نمی تــوان ایــراد 
جــدی بــه آن هــا گرفــت. در ایــن میــان برخــی 
از قدرت هــا ماننــد کوتــاه کــردن طــول ریلــود 
کامــا  کــه  دارنــد  وجــود  هــم  اســلحه  ها 
اختیاری انــد و بــدون بدســت آوردن آن هــا 
هــم می تــوان بــازی را بــه راحتــی بــه پایــان 

ــرد. ب
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 AR-Y 26 همــه ی موجــودات ســیاره ی
بــرای  گاهــی  و  ندارنــد  دوســتانه ای  رفتــار 
مقابله با آن ها نیاز اســت تا وارد فاز اکشــن 
بــرای  کــه  وســیله ای  اصلی تریــن  شــوید. 
ــار شــما گذاشــته  ــا دشــمنان در اختی ــرد ب نب
مهمــات  کــه  اســت  تفنــگ  یــک  می شــود 
نامحــدود دارد امــا پــس از شــلیک تعــداد 
ــارزات  ــود شــود. مب ــد ریل ــه بای معینــی گلول
بــازی ســاده هســتند و معمــوال بــه شــلیک 
دشــمنان  آســیب پذیر  نقــاط  بــه  گلولــه 
خاصــه می شــوند؛ نقــاط آســیب پذیری کــه 
معمــوال خــود را بــه صــورت لکه هــای روشــن 
بــر روی بــدن دشــمنان نشــان می دهنــد. 
باس هــای معــدودی نیــز کــه در بــازی وجــود 
دارنــد چالــش برانگیــز نیســتند و بــه راحتــی 
مجمــوع  در  داد.  شکستشــان  می تــوان 
بــازی تمرکــز چندانــی بــر روی بخــش اکشــن 
ــن بخــش  ــه ای ــی را ک ــدارد و قطعــا لحظات ن
لحظــات  جــز  نمی تــوان  می شــود  پررنــگ 

موفــق و لذت بخــش بــازی دانســت.
برنــده ی  برگ هــای  بزرگ تریــن  از  یکــی 
بــازی طراحــی هنــری آن اســت. محیط هــای 
زیبــا  کلمــه  واقعــی  معنــای  بــه  بــازی 
هســتند. خاقیــت و ســلیقه ی ســازندگان 
طراحــی  در  وضــوح  بــه  می تــوان  را  بــازی 
موجــودات زنــده، پوشــش گیاهــی و فضــای 
کمتــر  در  شــاید  کــرد.  مشــاهده  ســیاره 
رنگ بنــدی  چنیــن  بتــوان  ویدئویــی  بــازی 

ــد. مهــم  ــازی دی چشــم نوازی را در محیــط ب
نیســت کــه شــما در حــال کاوش در نقــاط 
و  بــه گشــت  یــا  ســیاره هســتید  سرســبز 
گــذار بــر روی صخره هــای شــناور مشــغولید، 
بــازی  هنــری  طراحــی  لحظــات  تمــام  در 
ناخواســته  و  دارد  قــرار  باالیــی  ســطح  در 
تحســین گیمــر را برمی انگیــزد. شــاید بتــوان 
از نظــر گرافیــک فنــی ایراداتــی ماننــد برخــی 
بافت هــای بی کیفیــت بــه بــازی وارد کــرد 
ــن  ــی ای ــه خوب ــط ب ــای محی امــا طراحــی زیب
گیمــری  کمتــر  و  می پوشــاند  را  ایــرادات 
ــن ضعف هــا شــود. ــی متوجــه ای شــاید حت

 Journey To The Savage Planet در
ــه شــده اســت  ــز تعبی ــت کــوآپ نی یــک حال
ــا  ــازی را ب ــا ب ــه شــما اجــازه می دهــد ت کــه ب
یکــی از دوســتان خــود تجربــه کنیــد. هــر 
چنــد ایــن ایــده بــر روی کاغــذ جــذاب بــه نظر 
ــدی نســبت  ــز جدی ــا در عمــل چی ــد ام می آی
اضافــه  بــازی  بــه  تک نفــره  تجربــه ی  بــه 
نمی کنــد. اگــر ســازندگان می توانســتند در 
حالــت کــوآپ گیمــر را بــه کار تیمــی وادارنــد 
و عبــور از موانــع و شکســت دادن دشــمنان 
را مشــروط بــه هماهنگــی بــا یکدیگــر کننــد، 
یــک  بــه  نیــز  بــازی  از  حالــت  ایــن  قطعــا 
تجربــه ی لذت بخــش تبدیــل می شــد، امــا 
را  آن  نمی تــوان تجربــه ی  در حــال حاضــر 

ضــروری دانســت.

 Journey To The Savage Planet
بــدون شــک یکــی از عناویــن ماجراجویــی 
موفــق  کــه  اســت  امســال  توجــه  قابــل 
هنــری  طراحــی  از  اســتفاده  بــا  می شــود 
ســرگرم کننده اش،  گیم پلــی  و  فوق العــاده 
تجربــه ای مفــرح و بــه یادماندنــی برایمــان 
ــد. اگــر گشــت و گــذار در ســیاره ی  ــق کن خل
شــگفت انگیز بــازی بــا یــک داســتان گیراتــر 
نهایــی  نتیجــه ی  قطعــا  می شــد  همــراه 

باشــد. بهتــر  هــم  ایــن  از  می توانســت 

8.0
عالی

فضا و لحن کمدی موفق
طراحی هنری فوق العاده

محیط های متنوع و جذاب
سیستم پیشروی در بازی

داستان ضعیف
بخش اکشن ساده و کم عمق

بخش کوآپ غیرضروری

+

-
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داستان Halo قسمت اول: پیشروها، 
خیانت فوررانر و دوران بعد از آن

سید صدرا شریعتیهمه چیز از اینجا شروع شد

ســری هیلــو )Halo( دنیــای وســیعی دارد و غیــر از ویدیوگیــم بــه ســریال های تلویزیونــی و کتاب هــا هــم گســترش پیــدا کــرده اســت. بنابرایــن 
گیج کننــده بــودن پیچش هــای داســتانی آن طبیعــی اســت. خوشــبختانه بــا ایــن ســری مقــاالت می توانیــد بــه درک هرچــه بهتــر از دنیــا و تایم الیــن 
Halo برســید. در قســمت اول ســری مقــاالت داســتان هیلــو شــما را بــا پیشــروها، فوررانرهــا و اتفاقاتــی کــه بیــن ایــن دو افتــاد و انســان ها را هــم 

دخیــل کــرد آشــنا می کنیــم.

قابلیــت   )Precursors(پیشــروها
اتصــال بــه جنــس عالــم را داشــتند و بــه 
همیــن دلیــل قابلیــت ایــن را داشــتند که در 
طــول کهکشــان ســفر کننــد. در ایــن بیــن بــه 
ــی از  راه شــیری رســیدند و آن را کامــا خال
ســکنه دیدنــد. بنابرایــن بــا اســتفاده از ابــزار 
ــن کهکشــان زندگــی  ــه ای پیشــرفته خــود، ب

تزریــق کردنــد.

تصمیــم  پیشــروها  زمــان،  گذشــت  بــا 
گونــه  ای  پیشــرفته ترین  بــه  گرفتنــد 
»ردای  نــام  بــه  چیــزی  ســاخته اند  کــه 
مســئولیت« بدهنــد، یــک مقــام شایســته 
راهنمــای  و  محافظیــن  عنــوان  بــه  کــه 
قــرار  کهکشــان  ضعیف تــر  گونه هــای 

می گیرنــد. گونــه ی اولــی کــه بــرای ایــن مقام 
 )Forerunner(انتخــاب کردنــد، فوررانرهــا

بودنــد.
فوررانرهــا مصمــم بودنــد تــا بــه انــدازه 
خــود پیشــروها دانــش و فنــاوری داشــته 
باشــند. بــه همیــن دلیــل، به عنــوان گونه  ای 
ــه دارای ردای مســئولیت  انتخــاب شــدند ک
هســتند. در ابتــدا پیشــروها، فوررانرهــا را 
بــه عنــوان جامعــه برتــر کهکشــان می دیدنــد 
و بــرای مدتــی فوررانرهــا ردا را در اختیــار 
گرفتنــد و نظــم را در کهکشــان بــا نظــارت 
برقــرار  ادراک  دارای  گونه هــای  تمــام  بــر 
زمــان،  گذشــت  بــا  حــال  ایــن  بــا  کردنــد. 
فکــر  و  شــدند  فاســد  و  متکبــر  فوررانرهــا 
دیگــر  گونه هــای  تمــام  از  کــه  می کردنــد 

برتــر هســتند. بــا وجــود آن کــه شــاید حتــی 
ایــن مــورد حقیقــت هــم داشــت امــا یــک 
نبــود  چیــزی  خودبیــن  و  متکبــر  حاکــم 
کــه پیشــروها از گونــه ی دارای ردا انتظــار 
داشــتند. بنابرایــن، پیشــروها فوررانرهــا را 
از در اختیــار داشــتن ردای مســئولیت منــع 
کردنــد و بــه جــای آن بــه دنبــال انســان های 
باســتان گشــتند تــا ببیننــد کــه آیــا آن هــا 
هســتند  ردا  داشــتن  اختیــار  در  شایســته 
یــا خیــر. در حالــی کــه انســان های باســتان 
نســبت بــه فوررانرهــا پیشــرفته نبودنــد امــا 
فروتنــی و مســئولیت پذیری آن هــا بــرای در 

اختیــار گرفتــن ردا کافــی بــود.

پیشروها: گونه ای متفاوت

Windowscentral :منبع
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پیشروها محدود به هیچ شکل فیزیکی نبودند و حتی توانایی این را داشتند که تبدیل به 
شکل فیزیکی دلخواه خود شوند.

این تصویر یک کانسپت آرت از شهر فوررانرها است که قرار بود در یک پروژه ی لغو شده ی 
Halo استفاده شود.

خیانت فوررانر: یک عمل 
وحشیانه و خودخواهانه

فوررانرهــا در پاســخ بــه تغییــر قــدرت و از 
دســت دادن ردای مســئولیت، یــک انتقــام 
بــزرگ را علیــه پیشــروها ترتیــب دادنــد. بــا 
وجــود برتــری پیشــروها در تقریبــا بیشــتر 
مــوارد، خیانــت فوررانرهــا آن هــا را غافلگیــر 
کــرد. پیــش از آن کــه پیشــروها بتواننــد یــک 
وضعیــت دفاعــی بگیرنــد، فوررانرهــا تقریبــا 
تمــام ســازندگان  آن هــا را قتــل عــام کردنــد. 
بــه ایــن ترتیــب پیشــروها از قــدرت مطلــق 
عالــم در یــک چشــم بــه هــم زدن تبدیــل بــه 

پوســته ای از گذشــته خــود شــدند.

برابــر  در  فوررانرهــا  قیــام  از  بعــد 
پیشــروها، کهکشــان وارد دوره صلــح شــد. 
ــر از جنگ هــای داخلــی کــه گهگاهــی در  غی
حکومــت فوررانرهــا رخ مــی داد، آن هــا بــه 
بــه عنــوان نگهدارنــده ردای  وظیفــه خــود 

دادنــد. ادامــه  مســئولیت 

کــه  پیشــرویی  چنــد  حــال،  همیــن  در 
باقــی ماندنــد با اســتفاده از قدرت هایشــان، 
ــی  ــه خاکســترهای مولکول ــل ب خــود را تبدی
کردنــد. ایــن پیشــروها قصــد داشــتند تــا بــه 
ایــن شــکل، میلیون هــا ســال صبــر کننــد و 
از خطــر قاتلیــن خــود در امــان باشــند تــا در 
زمــان مناســب بتواننــد بــه شــکل پیشــین 
خــود برگردنــد و انتقــام خــود را از فوررانرهــا 
بگیرنــد. بــا ایــن حــال، ترکیــب DNA ایــن 
خاکســتر بــا گذشــت زمــان خــراب شــد و در 
نتیجــه، گونــه ی زنــده ای کــه در تمــاس بــا 
آن قــرار می گرفــت، دیوانــه و حتــی دچــار 
جهــش فیزیکــی می شــد. ایــن اولیــن شــکل 
یــک گونــه  بــود.   Flood نــام بــه  گونــه ای 
انگلــی کــه خاکســتر پیشــروها در نهایــت بــا 
در تمــاس قــرار گرفتــن بــا انســان ها بــه آن 

جهــش پیــدا می کردنــد.

عواقب بعدی
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۱۰ میلیــون ســال بعــد از درگیــری بیــن 
فوررانرها و پیشــروها، انســان های باســتان 
برقــرار  تمــاس  پیشــروها  خاکســتر  بــا 
کردنــد. بــا دادن ایــن خاکســتر بــه حیوانــات 
اهلــی شــده، ایــن پــودر بــه نظــر رســید کــه 
بهبــود  را  حیوانــات  ایــن  رفتــار  می توانــد 
دهــد و آن هــا را مطیع تــر کنــد. بــا ایــن حــال، 
حــال  در  خاکســتر  کــه  نمی دانســت  بشــر 
ادراک و هــوش پیشــروها  کــردن  مخفــی 
بــود و تنهــا رفتــار حیوانــات را بهبــود مــی داد 
تــا پوششــی بــر اعمــال حقیقی شــان باشــد: 

تغییــر و جهــش ژن ایــن حیوانــات.
زمانــی کــه خاکســتر کنتــرل کامــل ایــن 
حیوانــات را در اختیــار گرفــت، ایــن حیوانات 
شــروع بــه کشــتن و آلــوده کــردن انســان ها 
Floodهــا  پیــداش  شــروع  ایــن  کردنــد. 
بــود. بــا حمــات غافل گیرکننــده و ناگهانــی 
ــه ســرعت  آن هــا، حکومــت بشــر باســتان ب

ــن انگل هــا شــد. ــرای ای ــی ب مکان
در همیــن زمــان، بشــر گونــه ای بــه نــام 
بــه  کــه  کــرد  کشــف  را  باســتانی  موجــود 
ــن پیشــرو در یــک کپســول در  ــوان آخری عن
برعکــس  بــود.  مانــده  زنــده  ســیاره  مرکــز 
بقیــه پیشــروها کــه تبدیــل بــه خاکســترهای 

موجــود  ایــن  بودنــد،  شــده  مولکولــی 
باســتانی تصمیــم گرفــت کــه قفلــی بــر خــود 
ــا گــذر زمــان  بزنــد و شــکل کنونــی خــود را ب
ــد  ــا اب ــد ت ــه در نتیجــه بتوان جهــش دهــد ک
زنــده بمانــد. دانشــمندان انســانی آن را بــه 
 Charum Hakkor یعنــی  خــود  پایتخــت 
آوردنــد تــا روی او مطالعــه کننــد. بــا ایــن 
حــال زمانــی کــه در مــورد Flood از او ســوال 
شــد، بــه نظــر می رســد کــه پاســخ آن چنــان 
ــود کــه آن هــا  ــرای انســان ها وحشــتناک ب ب

دســت بــه خودکشــی زدنــد.

موجــود باســتانی هیــچ چیــزی کــه بــه 
کنــد  کمــک   Flood مقابــل  در  انســان ها 
ایــن  خاطــر  بــه  )احتمــاال  نمــی داد  ارائــه 
پیشــرو  حقیقــت  در  قبــا  Floodهــا  کــه 
بوده انــد و خــب بــا موجــود باســتانی در یــک 
تیــم هســتند( و انســان ها بــا دانســتن ایــن 
موضــوع کــه نمی تواننــد Flood را شکســت 
دهنــد، تصمیــم بــه فــرار گرفتنــد. آن هــم 
کنتــرل  تحــت  فضــای  ســمت  بــه  دقیقــا 

فوررانرهــا.

جنگ بین بشر و فوررانر: 
یک درگیری خونین و بدون 

امید

انسان های باستان با پیداش انگل های Flood کاملا غافل گیر شدند.

به دلیل جهشی که به مرور زمان انجام شد، موجود باستانی اصلا شبیه دیگر پیشروها نبود.

کــه  دیدنــد  فوررانرهــا  کــه  زمانــی 
انســان ها بــا یــک لشــکر بــزرگ در حــال ورود 
بــه محــدوده آن هــا هســتند، فکــر کردنــد کــه 
آن هــا بــه دنبــال جنــگ هســتند. در نتیجــه 
ارتــش خــود را مســلح و آمــاده بــاش کردنــد.

بشــریت در یــک درگیــری ناامیدانــه، بــا 
فوررانرهــا بــا تمــام قــوای خــود جنگیــد و 
باعــث تلفــات شــدیدی در آن هــا شــد. در 
همیــن حــال، Floodهــا تصمیــم گرفتنــد 
کــه از درگیــری خــود بــا انســان ها دســت 
کــه  بزننــد  گــول  را  فوررانرهــا  تــا  بردارنــد 
در  اســت.  داده  فــراری  را  آن هــا  بشــریت 
زمــان  در  عقب نشــینی  دلیــل  بــه  واقــع، 
شــروع جنــگ انســان-فوررانر، بســیاری از 
ــا  ــه Flood تنه ــد ک ــر می کردن فوررانرهــا فک
ــرو  ــه قلم ــرای تجــاوز انســان ها ب ــه ای ب بهان

آن هــا اســت.

دلیــل  دو  بــه  را  کار  ایــن  Floodهــا 
ــود کــه Floodهــا  ــد. دلیــل اول ایــن ب کردن
بــا انگیزه هــای پیشــرویی خــود حــس کردنــد 
مقــام  بــرای  بشــریت  آزمایــش  زمــان  کــه 
ــن  ردای مســئولیت نیســت. دلیــل دیگــر ای
اســت کــه آن هــا می خواســتند کــه ناپدیــد 
تحقیقــات  گســترش  از  مانــع  تــا  شــوند 
فوررانرهــا بــر Floodهــا شــوند و آن هــا را 
بــه ایــن بــاور برســانند کــه خطــر چنــدان هــم 
ــود کــه  شــدید نیســت. امیــد Flood ایــن ب
ــا ایــن تهدیــد ناگهانــی، فوررانرهــا نســبت  ب
نشــان  بی اهمیتــی  Floodهــا  قــدرت  بــه 
Flood دهنــد و بنابرایــن در زمــان انتقــام

هــا آمادگــی کم تــری داشــته باشــند.

Flood تماس بشر با
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بعــد از عقب نشــینی Floodهــا، بشــریت 
چــاره ای نداشــت تــا بــا گونــه ای بجنگــد کــه 
از هــر لحــاظ برتــر از آن هــا بودنــد. علیرغــم 
ــن  ــه دلیــل ای ــا، فوررانرهــا  ب جنــگ بی مهاب
دنبــال  بــه  بشــریت  می کردنــد  فکــر  کــه 
تجــاوز بــه حریــم آن هــا اســت، بــه دنبــال 
از  پــس  یکــی  بودنــد.  بشــریت  انقــراض 
دیگــری، قلمروهــای بشــریت فروریخــت تــا 
ایــن کــه در نهایــت، بشــر در پایتخــت خــود 
یعنــی Charum Hakkor شکســت خــورد. 

بودنــد،  جــا  آن   فوررانرهــا  کــه  حالــی  در 
ــر ارتــش فوررانرهــا( موجــود  دیداکــت )رهب
باســتانی را  کــه بشــریت آن  را در اختیــار 
داشــت، کشــف کــرد. دیداکــت ســعی کــرد 
بیــن  مکالمــه  و  کنــد  بازجویــی  را  او  کــه 
خودشــان را از بقیــه مخفــی کنــد. بعــد از 
آن، فوررانرهــا تصمیــم گرفتنــد کــه موجــود 
باســتانی را در کپســولی کــه در آن یافــت 

ــد. ــه دارن ــود نگ شــده ب

کــه  تجــاوزی  مجــازات  عنــوان  بــه 
گرفتــه  صــورت  می کردنــد  فکــر  فوررانرهــا 
بــود، تمــام تکنولوژی هــا و پیشــرفت های 
ــه  ــه شــد و انســان ب بشــریت از آن هــا گرفت
دوران شــکار و زندگــی در غــار خــود برگشــت. 
فوررانرهــا بشــریت را در ســیاره زمیــن رهــا 
کردنــد، جایــی کــه آن هــا مجبــور بــه تکامــل 
دوبــاره بودنــد. ایــن مــورد موجــب پایانــی بــر 

باســتان شــد. انســان های  امپراطــوری 

سقوط انسان های باستانی

کهکشــان  انســان ها،  شکســت  از  بعــد 
وارد دوره دیگــری از صلــح شــد. در حالــی 
ــد، امــا  ــر و مغــرور بودن کــه فوررانرهــا متکب
بــه وظایــف خــود بــه عنــوان نگهدارنــده ردای 
مســئولیت بــا نظــارت بــر تمــام کهکشــان 

Flood ،عمــل کردنــد. بــرای اکثــر فوررانرهــا
هــا چیــزی جــز یــک شــوخی نبودنــد، یــک 
تــا  بــود  دروغ فریبانــه کــه ســاخته شــده 
یــک  عنــوان  بــه  را  بشــریت  دیگــر  آن هــا 
تهدیــد واقعــی در نظــر نگیرنــد. بــا ایــن حال، 

صــورت  بــه  فوررانرهــا  رهبــران  از  بعضــی 
Floodهــا  کــه  می دانســتند  مخفیانــه ای 
بســیار واقعــی بودنــد و بــه همیــن دلیــل 

منتظــر بازگشــت ایــن انگل هــا ماندنــد.

دوران صلح
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پلی استیشن ۵ یا ایکس باکس سری ایکس
کدام کنسول برنده خواهد شد؟

در این مقاله به بررسی سخت افزار، بازی ها و ویژگی های هر دو 
کنسول خواهیم پرداخت

باالخــره مــا اطالعــات دقیقــی در مــورد 
و  داریــم  بعــدی  نســل  کنســول  دو  ایــن 
یــا   ۵ پلی استیشــن  مقالــه  می توانیــم 
ایکــس باکــس ســری ایکــس را بنویســیم. 
ــر  ــا حداکثــر وضــوح تصوی هــر دو کنســول ت
پردازنده هــای  بــاال،  فریــم  نــرخ   ،۸K
ارائــه  را  ســریع  SSDهــای  و  قدرتمنــد 
کنســول های  بــه  اگــر  امــا  داد.  خواهنــد 
پلی استیشــن ۴ و ایکــس باکــس وان نــگاه 
دو کنســول نســل بعــدی  کنیــم، احتمــاالً 
تشــابهات  بجــزء  مایکروســافت  و  ســونی 
بــه  نســبت  مــوارد  ســایر  در  شــده،  ذکــر 
یکدیگــر بســیار متفــاوت باشــند. کــدام یــک 
از ایــن دو کنســول دســتگاه بــازی بهتــری 

بــوده – و کــدام یــک عناویــن بهتــری را ارائــه 
داد؟ خواهــد 

بــا انتشــار اطالعــات جدیــد از کنســول ها، 
ایکــس  یــا   ۵ پلی استیشــن  مقایســه  در 
باکــس ســری ایکــس بــه پاســخ ســؤاالت 
بــه لطــف  ذکــر شــده نزدیک تــر شــده ایم. 
مایکروســافت  از  پــر جزئیــات  پســت  یــک 
روی بــالگ ایــن پلتفــرم و یــک نمایــش زنــده 
ســخت  می توانیــم  مــا  ســونی،  از  جامــع 
افــزار ایــن دو کنســول را بــا یکدیگــر مقایســه 
کــرده و برتری هایشــان را مشــخص کنیــم. 
بــه  نــگاه  بــا  می توانیــم  همچنیــن  مــا 
ســری  باکــس  ایکــس  بازی هــای  نمایــش 

ایکــس در مــاه مــی و نمایــش بازی هــای 
متوجــه  ژوئــن،  مــاه  در   ۵ پلی استیشــن 
شــویم کــه چــه نــوع عناوینــی روی ایــن دو 

پلتفــرم انتظــار مــا را می کشــند.

بــا وجــود اینکــه نمی تــوان تــا پیــش از 
عرضــه کنســول ها بــا اطمینــان در مــورد ایــن 
ــه لطــف اطالعــات  دو محصــول نظــر داد، ب
منتشــر شــده از همیــن االن می توانیــم از 
جزئیــات زیــادی در مــورد کنســول های نســل 
می توانیــد  ادامــه  در  شــویم.  آگاه  بعــدی 
خصوصیــات و ویژگی هــای پلی استیشــن ۵ 
یــا ایکــس باکــس ســری ایکــس را از لحــاظ 

تئــوری مطالعــه کنیــد.

علی سالمی
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بگذاریــد قبــل از هــر چیــزی خبــر بــد را بــه 
شــما بدهیــم: پلی استیشــن ۵ یــا ایکــس 
هیچکــدام  هنــوز  ایکــس  ســری  باکــس 
نکرده انــد.  تأییــد  را  خــود  نهایــی  قیمــت 
پلی استیشــن ۴ بــا قیمــت ۴۰۰ دالر عرضــه 
وان  باکــس  ایکــس  کــه  در حالــی  گشــت 
انتشــار ۵۰۰ دالر قیمــت داشــت،  هنــگام 
آن  کــه  باشــید  داشــته  یــاد  بــه  هرچنــد 
کنســول ها ۷ ســال پیــش در بــازاری بســیار 
متفــاوت منتشــر شــدند. ســونی بایــد خود را 
از اشــتباهات زمــان پلی استیشــن ۳ نجــات 
بــاور داشــت کــه  مــی داد و مایکروســافت 
محصــول آن می توانــد صنعــت ســرگرمی را 

بــرای همیشــه تغییــر دهــد.

قیمــت  تحلیل هــا،  و  شــایعات  بیشــتر 
احتمالــی پلی استیشــن ۵ و ایکــس باکــس 
ســری ایکــس را حــدود ۵۰۰ دالر پیش بینــی 
تــا  کــه  بــوده  آن  حقیقــت  امــا  کرده انــد، 
قبــل از تأییــد رســمی شــرکت های ســونی 
و مایکروســافت نمی تــوان بــا اطمینــان در 
ایــن مــورد نظــر داد. اگــر از االن مشــغول 
کنــار گذاشــتن پــول بــرای ایــن کنســول ها 
ــه آن هــا  هســتید، دســت کــم ۵۰۰ دالر را ب
عرضــه  هنــگام  در  تــا  دهیــد  اختصــاص 
قــرار  دالری   ۱۰۰ خطــای  بــازه  در  آن هــا 
ــرا ممکــن اســت قیمــت  داشــته باشــید )زی
نهایــی آن هــا بیــن ۴۰۰ تــا ۶۰۰ دالر باشــد(.

مــا  انتشــار  تاریــخ  زمینــه  در  چنــد  هــر 
دو  ایــن  مــورد  در  دقیق تــری  اطاعــات 
کنســول داریــم. هــر دو شــرکت ســونی و 
مایکروســافت قصــد دارنــد تــا کنســول خــود 
منتشــر   ۲۰۲۰ ســال  آخــر  تعطیــات  در  را 
کننــد )شــایعات پیشــین بــه اشــتباه تاریــخ 
انتشــار ایکــس باکــس وان ســری ایکــس را 
همزمــان بــا جشــن روز شــکرگزاری اعــام 

کــرده بودنــد(.

پلی استیشن ۵ یا ایکس باکس سری ایکس – قیمت و تاریخ عرضه
Ratchet & Clank: Rift Apart عنوان انحصاری پلی استیشن ۵
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پلی استیشن ۵ یا ایکس باکس سری ایکس – مشخصات سخت افزاری

قیمت

پردازنده

گرافیک

رَم

حافظه

وضوح تصویر

نرخ فریم

درایو نوری

تاریخ عرضه

عناوین انحصاری 
کلیدی

پشتیبانی از 
بازی های نسل قبل 
)BC(

اعالم نشده

AMD Zen 2 ۸ هسته ۳.۵ گیگاهرتز

AMD RDNA 2 ۱۰.۳ ترافالپ

GDDR6 ۱۶ گیگابایت

۸K تا حداکثر

تا حداکثر ۱۲۰ فریم

۴K UHD Blu-ray

۸۲۵ گیگابایت SSD سفارشی

تعطیالت ۲۰۲۰

 Spider-Man: Miles Morales
 Horizon II Forbidden West

Gran Turismo 7

تقریباً تمام بازی های پلی استیشن ۴، 
از جمله عناوین بهبود یافته روی پرو

Halo Infinite
Senua’s Saga: Hellblade 2

اعالم نشده

AMD Zen 2 ۸ هسته ۳.۸ گیگاهرتز

AMD RDNA 2 ۱۲ ترافالپ

GDDR6 ۱۶ گیگابایت

۸K تا حداکثر

تا حداکثر ۱۲۰ فریم

۴K UHD Blu-ray

NVMe SSD ۱ ترابایت

تعطیالت ۲۰۲۰

تمام بازی های ایکس باکس وان / 
تعدادی از عناوین ایکس باکس ۳۶۰ 

و ایکس باکس
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پلی استیشن ۵ یا ایکس باکس سری ایکس – گرافیک و کارایی

بررســی  را  قبــل  صفحــه  جــدول  اگــر 
کنیــد، متوجــه خواهیــد شــد کــه ســخت 
افــزار ایکــس باکــس ســری ایکــس کمــی 
قدرتمندتــر می باشــد. هرچنــد بیــان آنکــه 
آیــا عناویــن ایکــس باکــس ســری ایکــس 
 ۵ پلی استیشــن  بازی هــای  بــه  نســبت 
ارائــه خواهنــد  گرافیــک و کارایــی بهتــری 

اســت. دشــواری  کار  خیــر،  یــا  داد 

ابتــدا بیاییــد بــه ســخت افزارهــای ایــن 
ــه نظــر نمی رســد  ــگاه کنیــم. ب دو کنســول ن
دو  پردازنده هــای  بیــن  زیــادی  تفــاوت 
هرچنــد  باشــد،  داشــته  وجــود  کنســول 
ایکــس باکــس ســری ایکــس کمــی ســریع تر 
ــردازش چیــپ گرافیکــی –  اســت. قــدرت پ
۱۰.۳ ترافــاپ بــرای پلی استیشــن ۵ و ۱۲ 
ترافــاپ بــرای ایکــس باکــس ســری ایکــس 
می رســد.  نظــر  بــه  بیشــتری  تفــاوت   –
ترافــاپ بیانگــر میــزان عملیاتــی اســت کــه 
در  می توانــد  افــزاری  ســخت  قطعــه  یــک 

هــر ثانیــه پــردازش کنــد. از آنجایــی کــه هــر 
ترافــاپ معــادل ۱۰۱۲ عملیــات در هــر ثانیــه 
اســت، تفــاوت ۱.۷ ترافاپــی در گرافیــک 

می توانــد قابــل توجــه باشــد.

هــر چنــد ایــن موضــوع را نیــز بــه یــاد 
پردازنــده  چــون  صرفــاً  باشــد:  داشــته 
ترافاپــی   ۱۲ محاســبه  قــدرت  گرافیکــی 
نیســت  معنــا  بدیــن  می دهــد،  ارائــه  را 
تــوان  ایــن  نهایــت  از  بازی هــا  تمــام  کــه 
اســتفاده می کننــد. ایــن موضــوع همچنیــن 
بســتگی  بازی هــا  بهینه ســازی  میــزان  بــه 
پارتــی  تــرد  عناویــن  بــرای  دارد، خصوصــاً 
)Third Party( کــه بایــد نســخه های نســبتاً 
مشــابه ای روی پلی استیشــن ۵ و ایکــس 

ارائــه دهنــد. ایکــس  باکــس ســری 

بزرگــی  تفــاوت  SSDهــا  اســت  ممکــن 
داشــته  مختلــف  عناویــن  کارایــی  روی 
کنســول  دو  هــر  کــه  آنجایــی  از  باشــند. 

بازی هــا  هســتند،  داخلــی   SSD دارای 
بایــد نســبت بــه گذشــته بســیار ســریع تر 
بارگیــری )Load( شــوند. هرچنــد تاکنــون 
مــورد  در  دقیقــی  اطاعــات  ســونی  تنهــا 
 SSD توســط  بازی هــا  بارگیــری  ســرعت 
SSD پلی استیشــن ۵ ارائــه داده، و آن را بــا
هــای موجــود در بــازار مقایســه کــرده اســت. 
ایــن نیــز شــاخص دیگــری بــوده کــه احتمــاالً 
کارایــی آن در هــر بــازی متفــاوت باشــد.

فعــاً بایــد بگوییــم کــه هــر دو کنســول 
در  و  می رســند  نظــر  بــه  قدرتمنــد  بســیار 
زمینــه پــردازش جزئیــات گرافیکــی، احتمــاالً 
بــه  ایکــس نســبت  باکــس ســری  ایکــس 
داشــته  خفیفــی  برتــری   ۵ پلی استیشــن 

باشــد.

Halo Infinite عنوان انحصاری ایکس باکس سری ایکس
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پلی استیشن ۵ یا ایکس باکس سری ایکس – طراحی ظاهری

طراحــی  ایکــس  ســری  باکــس  ایکــس 
نســبتاً ســنتی و محافظه کارانــه ای داشــته 
اســت. کنســول نســل بعــدی مایکروســافت 
کیــس  یــک  بــه  بســیاری  شــباهت 
رایانه هــای شــخصی عمــودی داشــته، و از 
ــاد  ــک نم ــگ و ی ــه ای شــفاف و ســیاه رن بدن
زیبــا و کوچــک ایکــس باکــس در بخــش بــاال 
ــرد.  و ســمت چــپ ایــن کنســول بهــره می ب
نیــز در جلــوی کنســول  نــوری  درایــو  یــک 
بــه  کنســول  طراحــی  اســت.  شــده  واقــع 
در  و  بــوده  دلنشــین  هندســی  صــورت 
از  شــما  ســرگرمی های  مرکــز  کــه  صورتــی 
بــرای آن بهره منــد  فضــای عمــودی کافــی 
نباشــد، می تــوان ایــن کنســول را بــه حالــت 

افقــی نیــز قــرار داد.

ظاهــری  طراحــی  دیگــر  ســوی  از 
اســت.  متفــاوت  بســیار   ۵ پلی استیشــن 
بازی هــای  مراســم  در  کــه  کنســول  ایــن 
پلی استیشــن ۵ در تاریــخ ۱۱ ژوئــن ۲۰۲۰ از 

آن رونمایــی شــد، دارای ظاهــری شــبیه بــه 
یــک چهارضلعــی بــا گوشــه های گــرد بــوده، 
را محاصــره  آن  رنــگ  بالــه ســفید  دو  کــه 
پاییــن  ســمت  بــه  چــه  هــر  و  کرده انــد 
کنســول می رونــد، شــکلی مثلــث وار را بــه 

می گیرنــد. خــود 

شــایان ذکــر بــوده کــه پلی استیشــن ۵ 
دارای دو نســخه مختلــف نیــز خواهــد بــود: 
یــک نســخه عــادی همــراه بــا دیســک نــوری 
و یــک نســخه دیجیتالــی کــه فاقــد دیســک 
نــوری اســت. طبیعتــاً شــما می توانیــد در 
فیزیکــی  بازی هــای  از  آن  عــادی  نســخه 
در  را  قابلیــت  ایــن  امــا  کنیــد  اســتفاده 
نخواهیــد  کنســول  دیجیتالــی  نســخه 
دارای  نســخه  دو  ایــن  احتمــاالً  داشــت. 
بــود  خواهنــد  نیــز  مختلفــی  قیمت هــای 
هرچنــد تاکنــون شــرکت ســونی در مــورد 

اســت. نگفتــه  آن هــا چیــزی  قیمــت 

بــه  را  کنســول  دو  ایــن  کــه  زمانــی  تــا 
صــورت فیزیکــی و در کنــار یکدیگــر نبینیــم، 
ایــن دو طــرح، ظاهــر  بیــن  کــه  آن  بیــان 
 ۵ پلی استیشــن  یعنــی  کنســول  کــدام 
یــا ایکــس باکــس ســری ایکــس »بهتــر« 
بــه  فعــاً  می باشــد.  دشــواری  کار  اســت، 
نظــر می رســد ایکــس باکــس ســری ایکــس 
بــوده در حالــی  دارای طراحــی ســنتی تری 
کــه پلی استیشــن ۵ یــک طراحــی جدیــد و 
ــه شــما  ــه داده اســت. اینک آزمایشــی را ارائ
بــه  کامــاً  ترجیــح می دهیــد،  را  کدامیــک 
ســلیقه و نظــر شــخصی شــما در طراحــی 
ظاهــری محصــوالت الکترونیکــی بســتگی 

دارد.

ایکس باکس سری ایکس

Horizon II Forbidden West عنوان انحصاری پلی استیشن ۵پلی استیشن ۵
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پلی استیشن ۵ یا ایکس باکس سری ایکس – پشتیبانی از عناوین نسل قبل

ســونی و مایکروســافت هــر دو در مــورد 
بازی هــای  از  پشــتیبانی  عملکــرد  نحــوه 
»ســازگاری  اصطاحــاً  )کــه  قبــل  نســل 
 Backwards« یــا  پیشــین«  عناویــن  بــا 
روی  می شــود(  خوانــده   »Compatibility
منتشــر  زیــادی  اطاعــات  پلتفرمشــان 
کرده انــد. تــا ایــن لحظــه بــه نظــر می رســد 
گزینه هــای  ایکــس  ســری  باکــس  ایکــس 
امــا  دهــد،  ارائــه  زمینــه  ایــن  در  بهتــری 
ممکــن اســت پلی استیشــن ۵ نیــز عناویــن 
داشــته  تجربــه  بــرای  بیشــتری  قدیمــی 

باشــد.

تمــام  کــه  داده  وعــده  مایکروســافت 
روی  وان  باکــس  ایکــس  بازی هــای 
ایکــس باکــس ســری ایکــس کار خواهنــد 
 Smart سیســتم  آن،  بــر  عــاوه  کــرد. 
شــرکت  هوشــمندانه(  )تحویــل   Delivery
مایکروســافت اطمینــان حاصــل کــرده کــه 
در صــورت خریــد یــک بــازی ایکــس باکــس 

وان کــه دارای نســخه مخصــوص ایکــس 
از  پــس  می باشــد،  ایکــس  ســری  باکــس 
ــه کنســول نســل بعــدی مایکروســافت  تهی
شــما بــه صــورت خــودکار ارتقــای ویــژه ای 
دریافــت نمــوده و بــدون پرداخــت هزینــه 
دریافــت  را  بعــدی  نســل  نســخه  اضافــی 
تعــدادی  موضــوع،  ایــن  کنــار  در  کنیــد. 
اولیــن  و   ۳۶۰ باکــس  ایکــس  عناویــن  از 
نیــز روی پلتفــرم  باکــس  ایکــس  کنســول 
جدیــد ایــن شــرکت اجــرا خواهنــد شــد. )اگــر 
در حــال حاضــر عنوانــی از ایکــس باکــس 
ــا ایکــس باکــس اصلــی روی ایکــس  ۳۶۰ ی
باکــس وان اجــرا شــود، عنــوان مذکــور روی 
قابــل  نیــز  ایکــس  ســری  باکــس  ایکــس 
بــازی خواهــد بــود(. در ایــن زمینــه سیســتم 
مایکروســافت بســیار ســر راســت و قابــل 

اســت. درک 

بــرای  احتمالــی  مزایــای  از  دیگــر  یکــی 
بــوده  آن  ایکــس  ســری  باکــس  ایکــس 

Kena: Bridge of Spirits

پشــتیبانی شــده  عناویــن  از  بســیاری  کــه 
بــرای  بــازی  را بهتــر از پلتفــرم اصلــی کــه 
آن عرضــه گشــته بــود اجــرا خواهــد کــرد. 
تعــدادی  کــه  داده  وعــده  مایکروســافت 
بهبــود بخشــیده و  را  از عناویــن محبــوب 
 ۱۲۰ فریــم  نــرخ  و   ۴K تصویــر  وضــوح  بــا 
بــا  کنــد.  اجــرا  پلتفرمــش  روی  را  آن هــا 
وجــود آنکــه هنــوز مشــخص نیســت دقیقــاً 
کــدام عناویــن چنیــن مزایایــی را دریافــت 
ــا اطمینــان گفــت  خواهنــد کــرد، می تــوان ب
کــه دســت کــم تعــدادی از عناویــن محبــوب 
کیفیتــی  بــا  می تــوان  را  قبلــی  نســل ها 
بهتــر از همیشــه روی ایکــس باکــس ســری 

نمــود. ایکــس تجربــه 

رویکــرد ســونی در ایــن زمینــه از اطمینــان 
کمتــری برخــوردار اســت. پلی استیشــن ۵ 
از یــک نــوع نــرم افــزار کلــی بــرای اجــرای 
می بــرد.  بهــره   ۴ پلی استیشــن  بازی هــای 
پــرو   ۴ پلی استیشــن  بــرای  کــه  عناوینــی 
روی  خــود  مزایــای  از  بودنــد  بهینــه شــده 
بــرد.  خواهنــد  بهــره  نیــز   ۵ پلی استیشــن 
امــا از آنجایــی کــه قــرار اســت از ایــن نــرم 
شــود،  اســتفاده  کلــی  صــورت  بــه  افــزار 
تضمینــی در کار نیســت کــه تمــام عناویــن 
کارایی شــان عالــی و برابــر بــا یکدیگــر باشــد.

کــه  کــرده  اعــام  کنــون  تــا  ســونی 
)معیــار   ۴ پلی استیشــن  برتــر  بــازی   ۱۰۰
ــان  ــوده کــه بازیکن ــی ب ســنجش مــدت زمان
بــه خوبــی  کرده انــد(  بــازی  را  عنــوان  هــر 
بایــد  و  شــده  اجــرا   ۵ پلی استیشــن  روی 
هنــگام عرضــه ایــن کنســول، روی آن جواب 
دهنــد. امــا مــا مطمئــن نیســتیم کــه ســونی 
پشــتیبانی از ســایر عناویــن نســل قبــل را بــه 
صــورت دوره ای بــه پلی استیشــن ۵ افــزوده 
بازیکنــان  خــود  می دهــد  اجــازه  آنکــه  یــا 
جــواب  عنــوان  کــدام  کــه  کننــد  بررســی 
می دهــد و کدامیــک روی پلی استیشــن ۵ 

نمی کنــد. کار 
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پلی استیشن ۵ یا ایکس باکس سری ایکس – عناوین انحصاری

پلی استیشن ۵ یا ایکس باکس سری ایکس – سرویس های اشتراکی

چندیــن  ایکــس  ســری  باکــس  ایکــس 
عنــوان انحصــاری هیجان انگیــز دارد، کــه از 
 Senua’s Saga: میــان آن هــا می تــوان بــه
Hellblade II و Halo Infinite اشاره کرد. 
هرچنــد بایــد بگوییــم کــه تمامــی عناویــن 
انحصــاری ایکــس باکــس ســری ایکــس روی 
نیــز عرضــه خواهنــد  رایانه هــای شــخصی 
شــد، همانطــور کــه تمــام عناویــن انحصــاری 
ســال  چنــد  در  نیــز  وان  باکــس  ایکــس 
ــرای رایانه هــای شــخصی منتشــر  گذشــته ب

گشــته اســت.

عناویــن  از  تعــدادی  از  همچنیــن  مــا 
آگاه  نیــز   ۵ پلی استیشــن  انحصــاری 
 Spider-Man: هســتیم، بازی هایــی چــون
 Miles Morales ،Ratchet & Clank:
 Horizon: Forbidden و   Rift Apart
نظــر می رســد  بــه  لحظــه  ایــن  تــا   .West
انحصــار  در  کامــاً  بــرده  نــام  عناویــن 
پلی استیشــن ۵ باشــند، بدیــن معنــا کــه 
شــما نمی توانیــد آن هــا را روی رایانه هــای 

کنیــد. بــازی  شــخصی 

از یــک ســو عناویــن انحصــاری ایکــس 

باکــس ســری ایکــس ایــن برتــری را داشــته 
کــه روی رایانه هــای شــخصی نیــز قابــل بازی 
هســتند، و شــما الزم نیســت حتمــاً بــرای 
ــه آن هــا یــک کنســول ایکــس باکــس  تجرب
داشــته باشــید. از ســوی دیگــر ممکــن اســت 
بــه همیــن دلیــل پلی استیشــن ۵  دقیقــاً 
ــه ایکــس باکــس داشــته  ــی نســبت ب برتری
باشــد. ایــن موضــوع بســتگی بــه دیــدگاه 
دارد  انحصــاری  عناویــن  بــه  نســبت  شــما 
– و آنکــه آیــا یــک سیســتم رایانــه شــخصی 
مــورد نیــاز بــرای انجــام بازی هــای امــروزی و 

ــا کیفیــت را داریــد یــا خیــر. ب

ایــن بخــش از مقالــه کمــی بــا حــدس 
هنــوز  زیــرا  بــود  گمــان همــراه خواهــد  و 
پلی استیشــن ۵ یــا ایکــس باکــس ســری 
ایکــس جزئیــات دقیــق و برنامــه مشــخصی 
در مــورد ســرویس های اســتریم بــازی خــود 
شــرکت  دو  هــر  البتــه  نکرده انــد.  اعــام 
زیرســاخت های  مایکروســافت  و  ســونی 
الزم بــرای اســتریم کــردن روی پلتفرم هــای 
ــه  اســت اگــر فکــر  خــود را داشــته و احمقان
ایــن دو شــرکت  تــا آخــر ســال  کنیــم کــه 
ــد  زیرســاخت های ذکــر شــده را رهــا خواهن

ــرد. ک

ســرویس   PlayStation Now
بــا  اســت.  ســونی  شــرکت  اســتریمینگ 
اشــتراک  ثابــت  هزینــه  یــک  پرداخــت 
مــاه(،  هــر  بــرای  دالر   ۱۰ تــا   ۶ )بیــن 
مختلــف  بازی هــای  می تواننــد  بازیکنــان 
و   ۳ پلی استیشــن   ،۲ پلی استیشــن 
پلی استیشــن ۴ را اســتریم )و بعضاً دانلود( 
کننــد، کــه ایــن عناویــن شــامل بازی هــای 
انحصــاری چــون God of War 2018 نیــز 

می شــوند. بــه نظــرم پلی استیشــن ۵ نیــز 
ســرویس PS Now را ارائــه خواهــد داد، 
امــا ایــن کــه آیــا بازی هــای ایــن ســرویس 
اســتریم خواهنــد شــد یــا خیــر ســؤالی بــوده 
شــما  نیســت.  مشــخص  آن  جــواب  کــه 
 PS Now عناویــن  می توانیــد  همچنیــن 
را روی رایانه هــای شــخصی اســتریم کنیــد 
گوشــی های  بــا  ســرویس  ایــن  هرچنــد 
و  کــردن  اســتریم  برنامه هــای  هوشــمند، 
تلویزیون هــای هوشــمند جــواب نمی دهــد.

مایکروســافت   Project xCloud
تکنولــوژی جاه طلبانه تــری بــه نظــر می رســد 
ایــن برنامــه هنــوز در حالــت بتــا  هرچنــد 
بــوده و بایــد صبــر کــرده و ببینیــم کــه آیــا 
می توانــد بــه وعده هــای ایــن شــرکت عمــل 
 Cloud( کنــد یــا خیــر. ایــن پلتفــرم ابــری
Gaming( بــه بازیکنــان اجــازه می دهــد تــا 
انواعــی از بازی هــای ایکــس باکــس را روی 
دســتگاه های اندرویــد و iOS خــود اســتریم 
 Xbox Game نماینــد. همچنیــن ســرویس
ــه ۱۰ دالر(  Pass نیــز وجــود داشــته )ماهان

ــا بیــش  ــان اجــازه می دهــد ت ــه بازیکن ــه ب ک
از ۲۰۰ عنــوان ایکــس باکــس وان را روی 
بــه نظــرم  کنسول هایشــان دانلــود کننــد. 
ایکــس  کنســول  روی  نیــز  ســرویس  ایــن 
باکــس ســری ایکــس ادامــه خواهــد یافــت 
و شــاید حتــی عناویــن ایکــس باکــس ســری 
ایکــس نیــز بــه گیم پــس اضافــه شــوند. اگــر 
 Project xCloud ایــن تکنولــوژی در کنــار
ــد  ــد، می توانن ــه درســتی پیاده ســازی گردن ب
برتــری  اشــتراکی  ســرویس های  بــازار  در 
بــه  مایکروســافت  بــرای  توجــه ای  قابــل 

همــراه داشــته باشــند.

امیدواریــم در آینــده اطاعــات دقیق تــری 
دو  هــر  اشــتراکی  ســرویس های  مــورد  در 
لحظــه  ایــن  تــا  آوریــم.  بدســت  کنســول 
زیرســاخت های مــورد نیــاز بــرای ســونی و 
مایکروســافت آمــاده بــوده و فقــط نحــوه 
ــده  ــی مان ــا باق ــک معم اســتفاده از آن هــا ی

اســت.

Medium عنوانی انحصاری برای ایکس باکس سری ایکس
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پلی استیشن ۵ یا ایکس باکس سری ایکس – واقعیت مجازی

پلی استیشن ۵ یا ایکس باکس سری ایکس – چشم انداز

بــا اطمینــان  یــک بخــش کــه می تــوان 
داد،   ۵ پلی استیشــن  آن  در  را  برتــری 
پلی استیشــن  اســت.  مجــازی  واقعیــت 
۵ بــه صــورت کامــل از هدســت واقعیــت 
 )PlayStation VR( مجــازی پلی استیشــن
حــال،  عیــن  در  کــرد.  خواهــد  پشــتیبانی 
اســت هدســت واقعیــت مجــازی  ممکــن 
پلتفــرم  بــرای  جدیــدی  پلی استیشــن 
پلی استیشــن ۵ در دســت ســاخت باشــد 
ــز  ــن محصــول نی ــاً شــاهد عرضــه ای و نهایت

باشــیم.

هیــچ  مایکروســافت  دیگــر  ســوی  از 
برنامــه بــرای توســعه یــک هدســت واقعیــت 
مجــازی بــرای ایکــس باکــس ســری ایکــس 
هیچــگاه  نیــز  وان  باکــس  ایکــس  نــدارد. 
هدســت واقعیــت مجــازی خــود را نداشــت 
کــه نشــان می دهــد احتمــاالً مایکروســافت 
عاقــه چندانــی بــه ایــن تکنولــوژی نــدارد. 
موضــوع  ایــن  بــه  نســبت  شــما  واکنــش 
عاقــه  و  ســلیقه  بــه  وابســته  کامــاً 
شــخصیتان در رابطــه بــا واقعیــت مجــازی 

آن اســت. و عناویــن 

مهــم اســت کــه بــه خاطــر بســپارید بــا 
وجــود آن کــه حــال اطاعــات قابــل توجــه ای 
از هــر دو کنســول در اختیارمــان قــرار دارد، 
دو  ایــن  از  هیچکــدام  شــخصاً  هنــوز  مــا 
ــوز از  ــم. مــا هن کنســول را امتحــان نکرده ای
عناویــن ایــن کنســول ها بــه هنــگام عرضــه، 
قیمتشــان و تاریــخ دقیــق عرضــه آن ها آگاه 
نیســتیم و نمی دانیــم کــه وقتــی خودمــان 
بــه  آن هــا  کنیــم  تجربــه  را  بازی هایشــان 
بــدون  شــد.  خواهنــد  اجــرا  صــورت  چــه 
ایــن فاکتورهــا نمی توانــد گفــت کــه کــدام 
اســت  کنســولی«  برنــده »جنــگ  کنســول 

– البتــه اگــر ایــن جنــگ برنــده ای داشــته 
باشــد. بــه یــاد داشــته باشــید کــه اگــر یــک 
کنســول بــه خوبــی بفروشــد و هــواداران از 
آن راضی باشــند، در واقع آن کنســول هیچ 

چیــزی را »نباختــه« اســت.

ایکــس  کاغــذ،  روی  حداقــل  هرچنــد، 
باکــس ســری ایکــس کمــی بهتــر بــه نظــر 
می رســد. ایــن کنســول دارای ســخت افــزار 
قوی تــر، پشــتیبانی بهتــر از عناویــن نســل 
می باشــد.  جــذاب  طراحــی  یــک  و  قبلــی 
را  آن  پتانســیل  نیــز   Project xCloud

 PS Now تــا جامــع و کامل تــر از داشــته 
ظاهــر شــود.

ــم  ــه نمی کن در مجمــوع مــن فعــاً توصی
کــه بــرای تهیــه هیــچ یــک از ایــن دو کنســول 
عناویــن  هنــوز  باشــید.  داشــته  عجلــه ای 
وان  باکــس  ایکــس  و   ۴ پلی استیشــن 
بســیاری در راه هســتند، و پیــش از تهیــه 
اســت  بهتــر  بعــدی،  نســل  کنســول  یــک 
کمــی بیشــتر در مــورد عناویــن عرضــه شــده 
هــر  سیســتمی  ویژگی هــای  و  آن هــا  بــا 

بدانیــم. کنســول 

Spider-Man: Miles Morales عنوان انحصاری پلی استیشن ۵ Senua’s Saga: Hellblade II عنوان انحصاری ایکس باکس سری ایکس
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اخیــر  دهــه  در  کــه  ژانــری   ۹
ــازی را تعریــف کردنــد صنعــت ب

ــا شبیه ســاز راه رفتــن،  از Auto battlerهــا ت
دهه عجیبی را در صنعت بازی تجربه نمودیم

علی سالمی

دهــه گذشــته در صنعــت بــازی شــاهد 
تغییــرات قابــل توجــه ای در ایــن صنعــت 
دو  عرضــه  شــاهد  آغــاز  در  اســت.  بــوده 
کنســول خانگــی جدیــد – پلی استیشــن ۴ 
و ایکــس باکــس وان – بودیــم، و در ادامــه 
ســوییچ  نینتنــدو  یعنــی  ســومی  کنســول 
ایــن دهــه منتشــر شــد. در عیــن  در  نیــز 

بــار  شــخصی  رایانه هــای  عناویــن  حــال، 
دیگــر قدرتشــان را بــه نمایــش گذاشــته و 
بازی هــای موبایــل  نیــز راه مخــرب خــود را 

ادامــه دادنــد.
عمومــی  ســلیقه  ســال ها،  ایــن  طــی 
توجــه ای  قابــل  بــه صــورت  نیــز  بازیکنــان 
تغییــر کــرده اســت. ایــن تغییــرات بــا بــه 

ژانرهــای کامــال جدیــدی در  آمــدن  وجــود 
صنعــت بــازی عالمت گــذاری شــده اند. در 
ــه وجــود آمــده  ــد ب ــه ژانرهــای جدی ادامــه ب
از ســال ۲۰۰۹ تــا بــه امــروز نــگاه کــرده، و 
می بینیــم کــه ایــن تغییــرات چــه چیزهایــی 
در مــورد ســال های پیــش رو بــه مــا خواهنــد 

گفــت.

ایــن ژانــر کــه از نظــر الفبایــی اولیــن ژانــر 
ــن  در لیســت مــا می باشــد، یکــی از تازه تری
ســبک های ایجــاد شــده در صنعــت بــازی 
رســم  اســاس  بــر  یافتــه  توســعه  اســت. 
انتخــاب کــردن )یــک کارت یــا ســرباز( در 
نیــز خوانــده   CCG بازی هــای کارتــی )کــه
می شــوند( و مبــارزات انیمشــینی عناویــن 
هماننــد  شــخصی  رایانه هــای  قدیمــی 
 Auto Battler ژانــر   ،Battle Chess
تشــکیل شــده از یــک ترکیــب بســیار عجیــب 
از  دســته ای  میــان  از  بازیکنــان  اســت. 
قهرمانــان تعــدادی را انتخــاب نمــوده کــه 
بــه صــورت خــودکار  رانــد،  بــا شــروع هــر 
بــه مبــارزه بــا یکدیگــر خواهنــد پرداخــت. 
بازیکنــی کــه در انتهــا بیشــترین تعــداد از 
ــده  ــده باشــند، برن ــده مان قهرمان هایــش زن

بــازی خواهــد بــود.
 Pokemon بــا  ژانــر  ایــن  شــروع 
Defense، یــک مــاد توســعه یافتــه توســط 
 Warcraft 3: Reign هــواداران بــرای بــازی
of Chaos بــود، کــه در آن بازیکنــان بایــد 
آشــنایی کاملــی بــا نحوه مبــارزه هر پوکمون 

 Auto می داشــتند. تاکنــون اکثــر بازی هــای
Battler از همیــن فرمــول کلــی اســتفاده 
ســازمان یافته  دانــش  نیازمنــد  و  نمــوده، 
هــواداران خــود )در مــورد هــر شــخصیت 
در یــک بــازی( هســتند تــا بــازی آن هــا قابــل 
درک باشــد. ایــن پدیــده پــس از آن بــا مــاد 
Auto Chess بــه بــازی Dota 2 رســیده، 
 Valve شــرکت  خــود  نیــز،  بعــد  مدتــی 
بــازی Dota Underlords را براســاس آن 
در  نیــز   Riot Games شــرکت  ســاخت. 

 Teamfight Tactics توســعه  بــا  ادامــه 
وارد ایــن ژانــر شــد. هــر ســه عنــوان یــاد 
شــده از محبوبیــت بســیار زیــادی برخــوردار 
هســتند، در حالــی کــه بــه نظــر می رســد مود 
ــرای  ــازه معرفــی شــده Battlegrounds ب ت
ــازی Hearthstone، اجــرای بی نقصــی از  ب
بــر روی رایانه هــای شــخصی و  ایــده  ایــن 

موبایــل باشــد.
در مــورد MOBAهــای کــه پیــش از ایــن 
عناویــن منتشــر شــده اند، درک محبوبیــت 
داشــتن  بــدون   Auto Battler ســبک 
و  عناویــن  از  درســتی  و  کامــل  اطاعــات 
بازی هــا  نــوع  ایــن  کــه  شــخصیت هایی 
کار  می شــوند،  ســاخته  آن هــا  براســاس 
ایــن  وجــود  ایــن  بــا  می باشــد،  دشــواری 
بســیار  هــواداران  تــا  موفــق شــده  ســبک 
زیــادی بدســت آورد. اینکــه آینده این ســبک 
بــه کجــا خواهــد رســید، یکــی از جذاب تریــن 
ســواالت در مــورد دهــه پیــش رو می باشــد.

Auto Battler )مبارزات خودکار(

عنوان Teamfight Tactics به وجود آمده 
از سری محبوب League of Legends می باشد

Polygon :منبع
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 ۲۰۱۴ ســال  در   Hearthstone عرضــه 
بازی هــای  بــرای  جدیــدی  دوران  آغازگــر 
اســتراتژی بــود. دیگــر بازی هــای جمــع آوری 
ــه دنیــای فیزیکــی  کارت )CCG(، محــدود ب
نبودنــد. پــس از آن تعــداد بســیار زیــادی 
 Gwent: The جملــه  از  مختلــف  عنــوان 
 Witcher Card Game ،The Elder
 ۲۰۱۸ ســال  بــازی  و   Scrolls Legends
ســبک  ایــن  در   Slay the Spire یعنــی 
منتشــر شــدند. بیشــتر ایــن عناویــن پایــه 
رونــدی  داشــتن  روی  بــر  را  خــود  اصلــی 
فیزیکــی  کارتــی  بازی هــای  بــا  متفــاوت 
کارتــی  بازی هــای  در  زیــرا  گذاشــته اند، 
فیزیکــی توجــه بــر روی متوقــف کــردن دور 
متقابــل  کارت هــای  کــردن  رو  بــا  حریــف 

 Hearthstone ــه در ــی ک می باشــد، در حال
ــازی  ــد دور خــود را کامــل ب هــر شــخص بای

کنــد.
چیــزی کــه مشــاهده آن جالــب بــوده، 
 CCG بازی هــای  رشــد  کــه  اســت  آن 
 Wizards of the Coast دیجیتالــی، تیــم
را نیــز وادار بــه واکنــش نمــود. ســازندگان 
حــال  فیزیکــی،   CCG بازی هــای  اصلــی 
نســخه دیجیتالــی از بــازی خــود را بــا نــام 
Magic: The Gathering Arena منتشــر 
کرده انــد. شــخصا فکــر می کنــم ایــن نشــانه 
تهدیــدی  دیجیتالــی  دنیــای  کــه  بــوده  آن 
بــرای پــدر ســبک بازی هــای جمــع آوری کارت 

در دنیــای فیزیکــی شــده اســت.
خوشبختانه، Arena بازی فوق العاده ای 

ســری  پیچیدگی هــای  تمامــی  اســت. 
در   Magic کارتــی  و  فیزیکــی  بازی هــای 
ایــن عنــوان نیــز حضــور داشــته، و بــه لطــف 
کارت و دســته های جدیــد، هماننــد ســایر 
بــه روز نگــه  ایــن ســبک خــود را  عناویــن 

داشــته اســت.
آینــده  در  تــا  باشــید  داشــته  انتظــار 
ســری  بازیکنــان  از  بیشــتری  چیزهــای 
Magic در تــور ســری مســابقات Arena در 
ســال ۲۰۲۰ و پــس از آن، ببینیــد. همچنیــن 
نیــز   Dungeons & Dragons تیــم  از 
غافــل نشــوید، زیــرا آن هــا نیــز بــه تازگــی 
بــا خریــداری Tuque Games، اســتودیوی 
دیجیتالــی خــود را در کشــور کانــادا بدســت 

آورده انــد.

 ۲۰۱۷ ســال  در  رویــال  بتــل  ســبک 
 PlayerUnknown’s عنــوان  عرضــه  بــا 
Battlegrounds، بــه محبوبیتــی انفجــاری 
دســت یافــت. ســاخته شــده توســط برنــدن 
گریــن )Brendan )Greene، ایــن عنــوان 
تــاش گریــن  نفســگیر در واقــع ســومین 
بــرای توســعه ایــن ســبک بــود. بــا الهــام 
ابتــدا  گریــن   ،DayZ موفقیــت  از  گیــری 
یــک بخــش »بقــای ۱۰۰ نفــره« در عنــوان 
ــگ Arma 2 از اســتودیوی  شبیه ســازی جن
بــود.  ســاخته   ،Bohemia Interactive
 Daybreak Games پس از آن استودیوی
بــا او قــرارداد بســت تــا بخشــی مشــابه را 
نهایتــا  کــه  بســازد،   H1Z1 عنــوان  بــرای 
آمــد.  در  آب  از  اصلــی  بــازی  از  جذاب تــر 
ــه  ــن، ک ــه گری ــوان جداگان ــت عن ــا موفقی ام
ــا نــام PUBG شــناخته می شــود،  معمــوال ب
 PUBG .بســیار غول آســا و کهکشــانی بــود
تــا بــه امــروز یکــی از محبوب تریــن عناویــن 
و  موبایــل  گوشــی های  روی  بــر  موجــود 

شــبکه اســتیم اســت.
پــس تعجبــی نــدارد کــه ســایر شــرکت ها 
نیــز ســریعا راه او را دنبــال کردنــد. بزرگترین 
دنبــال کننــده ســبک بتــل رویــال، بخــش 
Battle Royale در عنــوان Fortnite بــوده، 
کــه حــال محبوب تریــن بــازی در جهــان، بــر 

و  شــخصی  رایانه هــای  کنســول ها،  روی 
گوشــی های موبایــل می باشــد.

 Apex و   Fortnite ،PUBG بجــز 
دو  آن  از  دیر تــر  کمــی  کــه   Legends
ســبک  ایــن  عناویــن  ســایر  شــد،  منتشــر 
نتوانســته اند بــه محبوبیــت آنچنانــی دســت 
یابنــد. در ایــن مــورد شــاید قابل توجه تریــن 
 Call of اســتثنا، بخــش بتــل رویــال عنــوان
 Blackout یعنــی   Duty:  Black Ops 4
باشــد، کــه بــدون شــک در میــان هــواداران 
ــادی برخــوردار  ــوان از محبوبیــت زی ــن عن ای
اســت. امــا هیــچ عنوانــی تاکنــون نتوانســته 
ــا Fortnite میــان عمــوم  هماننــد PUBG ی

شــود. محبــوب  بازی بــازان 

ــل  ــازی Fortnite بســیار قاب محبوبیــت ب
ــی از فرهنــگ قشــر  ــرا جزی ــوده، زی توجــه ب
در  اســت.  شــده  دنیــا  سراســر  در  جــوان 
ســال ۲۰۲۰ و پــس از آن، بــه نظــر نمی رســد 
هیــچ ناشــری بخواهــد مســتقیما بــه رقابــت 
بــا ایــن عنــوان بپــردازد. بجــای آن، تمــام 
توجه هــا بــر روی Epic Games بــوده تــا 
رو  پیــش  دهــه  در  می توانــد  آیــا  ببینیــم 
محبوبیــت ایــن عنــوان – خصوصــا از لحــاظ 

ــر. ــا خی ــد ی ــظ کن فرهنگــی – را حف

بازی های جمع آوری کارت دیجیتالی

بتل رویال
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ــا قبــل از آگوســت ســال ۲۰۱۳، چیــزی  ت
وجــود   Clicker بــازی  یــک  عنــوان  بــه 
ــود کــه ســازنده ایی  نداشــت. در آن زمــان ب
ــام Orteil نســخه آزمایشــی از  ــه ن پیشــرو ب
عنوانــی بــا نــام Cookie Clicker را منتشــر 
بســیار  محبوبیــت  بــه  ســریعا  کــه  نمــود، 
زیــادی دســت یافــت. حــال ایــن ســبک یکــی 
از محبوب تریــن ژانرهــای بــازی در شــبکه 

اســتیم و گوشــی های موبایــل اســت.
یــک بــازی Clicker چیســت؟ بازی که در 
آن تنهــا یــک دکمــه یــا تعــدادی از دکمه هــا 
می زنیــد.  هــم  ســر  پشــت  صــورت  بــه  را 
اگــر وقــت کافــی بــه آن هــا داده شــود، ایــن 
عناویــن خــود شــروع بــه بــازی می کننــد. 
بــه همیــن دلیــل اســت کــه هــر دو گــروه 
هــواداران و منتقدیــن ایــن عناویــن، آن هــا 
 )Idle Games( بیهــوده«  »بازی هــای  را 
عناویــن،  ایــن  بطــن  در  می خواننــد.  نیــز 
آوردن  بدســت  مــورد  در   Clicker ســبک 
هیجان هــای کــم ولــی متــداوم بــه واســطه 
می تــوان  چگونــه  اســت.  بهینه ســازی 
کمتــر کلیــک کــرد، امــا ارزش هــر کلیــک 
را بــاال بــرد؟ بهتریــن عناویــن ایــن ســبک 

نهایتــا بــه واســطه سیســتم های دقیــق و 
حســاب شــده خــود، شــخصیت درونیشــان 
از  اســتفاده  بــا  و  کشــیده  تصویــر  بــه  را 
منظم شــان،  و  کوچــک  مکانیزم هــای 
ــرواز  ــادک در آســمان ها پ ــک بادب ــد ی همانن

می کننــد.
عنــوان  دهــه،  ایــن  انتهــای  در  امــروز، 
Clicker الهــام گرفتــه شــده از بازی هــای 
 Idle Champions of کــه D&D ــزی رو می
the Forgotten Realms نــام دارد، یکــی 
ــن بازی هــا در شــبکه اســتیم  از محبوب تری
بیــرون  از  بعــد  حتــی  در حقیقــت  اســت. 
آمــدن از آن، بــازی خــود بــه بــازی کــردن 
برگشــتن  از  پــس  بــار  هــر  و  داده  ادامــه 
لوت هــای جدیــد  بــا  آن هــا  بــه  بازیکنــان، 
پــاداش  بعدیشــان،  دور  بــرای  بســیاری 
دوپامیــن  چرخــه  عنــوان  ایــن  می دهــد. 
کوچــک و لــذت بخشــی بــوده، و شــخصا 
شــک نــدارم کــه بــه عنــوان یــک بــازی رایگان 
)Free to Play(، پــول بســیار خوبــی نیــز 
در مــی آورد. امــا در کل ایــن حــس بــه آدم 
ــوز  دســت می دهــد کــه ســبک Clicker هن
ــی خــود نرســیده اســت. ــه پتانســیل نهای ب Clicker بازی های

لوت شوتر

ــوت شــوتر  ــر ل ــوان Borderlands ژان عن
را در ســال ۲۰۰۹ بــا وعــده دادن میلیون هــا 
متفاوتــی  حــس  یــک  هــر  کــه  اســلحه 
نمــود.  آغــاز  دارنــد،  دیگــری  بــه  نســبت 
عناویــن  لــوت شــوتر ها موفق تریــن  حــال 
موجــود در بــازار بــوده کــه توجــه بزرگ تریــن 
جلــب  خــود  بــه  را   AAA اســتودیوهای 

کرده انــد.
راز موفقیــت ســبک لــوت شــوتر، پاالیش 
بنیــادی گیم پلــی ســبک  و اصــاح چرخــه 
شــوتر اســت. اگــر شــلیک کــردن اســلحه، 
محیــط  در  جابجایــی  و  خشــاب  تعویــض 
ــده نباشــند، هرچقــدر هــم کــه  ســرگرم کنن
بــه بازیکنــان لــوت بدهیــد، آن هــا بــه بــازی 
شــما برنخواهند گشــت. این دســته عناوین 
از  هســتند،  نیــز  مختلفــی  تم هــای  دارای 
عنــوان علمــی تخیلــی Destiny 2 گرفتــه 
 Tom تــا بــازی واقع گرایانــه و آخرالزمانــی
هــر  شــما   .Clancy’s The Division 2
ــه احتمــال  ســلیقه ای کــه داشــته باشــید، ب
ــازی لــوت شــوتر مختــص شــما  ــاد یــک ب زی

در بــازار وجــود دارد.
آوردن  بدســت  فرعــی  عــوارض  از  یکــی 
لــوت در ایــن عناویــن، آن بــوده کــه بخــش 
فقــط  بــازی،  یــک  بازیکنــان  از  عظیمــی 
عناویــن  ســایر  و  داده  انجــام  را  بــازی  آن 
بهتریــن  گرفتــن  می گیرنــد.  نادیــده  را 
ــازی کــردن شــما  ــه ســاعت ها ب ــزات ب تجهی
مرتبــط بــوده، و ایــن بدیــن معنــی اســت 
کــه شــما بایــد بــه صــورت برنامه ریــزی شــده 
و روزانــه ایــن بــازی را انجــام داده تــا بــه 
تجهیــزات مــورد نظــر خــود برســید. خســتگی 
بازیکنــان از ایــن عناویــن یکــی از مشــکات 

بــزرگ ایــن ســبک بــوده، و چیــزی نیســت 
ــک  ــگام ی ــا عرضــه زودهن ــوان آن را ب کــه بت

دنبالــه بــرای بــازی خــود، برطــرف کــرد.
کــه  باشــید  داشــته  انتظــار  آینــده  در 
پلتفــرم  یــک  بــه  شــوتر  لــوت  بازی هــای 
و  موجــود  عناویــن  شــوند.  تبدیــل 

در  یــک  هــر  شــده  منتشــر  دنباله هــای 
دهــه پیــش رو عمــر طوالنی تــری داشــته، 
و بخش هــای گیم پلــی جدیــدی بــه آن هــا 
اضافــه خواهــد شــد تــا بازیکنــان را بــه ایــن 

برگردانــد. عناویــن 
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Souls سبک

Souls- )کــه   Souls ســبک  عناویــن 
جملــه  از  می شــوند(،  خوانــده  هــم   like
گذشــته  دهــه  در  بازی هــا  محبوب تریــن 
آن هــا،  ماهیــت  بــه  توجــه  بــا  و  بــوده، 
قــرار  نیــز  بازی هــا  دشــوار ترین  زمــره  در 
می گیرنــد. ایــن ژانــر نــام خــود را مدیــون 
 FromSoftware عنــوان کاســیک شــرکت
 Demon’s Souls یعنــی   ۲۰۰۹ ســال  در 
اســت، امــا ایــن ســبک از گیم پلــی نهایتــا 
توســط عنــوان Dark Souls در ســال ۲۰۱۱، 

شــد. محبــوب  آن  بعــدی  دنباله هــای  و 
اکشــن  ژانــر  از  ســبک  زیــر  یــک 
نیازمنــد   Souls عناویــن  نقش آفرینــی، 
بــر  کامــل  تســلط  و  زیرکــی  صبــوری، 
ســبک  ایــن  گیم پلــی  سیســتم های 
می باشــند. بجــای پیشــرفت شــخصیت های 
درون بــازی، ایــن بازیکنانــی کــه آن هــا را 
اســتفاده  در  کــه  بــوده  کنتــرل می نماینــد 
لحــاظ،  ایــن  از  آن هــا ماهــر می شــوند.  از 
ایــن ســبک بازی هــا را می تــوان بازگشــتی 
ــد  ــد همانن ــه دوران بازی هــای دشــوار آرکی ب
دانســت.  Pac-Man و   Donkey Kong

هنــوز   Souls ســبک  عناویــن  بهتریــن 

یکــی از بزرگتریــن غافلگیری هــای دهــه 
گذشــته DayZ بــود. مــاد زامبــی ســاخته 
 Arma 2: Operation بــازی  بــرای  شــده 
عنــوان  یــک  بــه  ســریعا   ،Arrowhead
کامــا جــدا بــدل شــد، کــه حتــی تــا قبــل از 
اتمــام پروســه ســاختش میلیون هــا نســخه 
فــروش داشــت. حــال بازیکنــان رایانه هــای 
شــخصی و کنســول های خانگــی، غــرق در 
عناوینــی هســتند کــه از آن هــا می خواهنــد 
را  نظــر خــود  مــورد  غــذا و آب  بقــا،  بــرای 

تامیــن کننــد.
زنــده  مــورد  در  فقــط  بقــا  البتــه ســبک 
مانــدن در شــرایط ســخت نیســت. بخــش 
بزرگــی از جذابیــت ایــن عناویــن از قابلیــت 
ســاخت و ســاز و بــه وجــود آوردن آیتم هــا 
می گیــرد.  نشــات  مختلــف،  ســازه های  و 
 Ark: Survival Evolved عناوینــی ماننــد
بازی هــای  شــبیه   Conan Exiles و 
آن هــا  در  کــه  بــوده،  رئال تایــم  اســتراتژی 
نحــوه ســاخت و ســاز و بهینه ســازی، کلیــد 

وحشــی  محیط هــای  در  موفقیــت  اصلــی 
 می باشــد.

همچنیــن ســبک بقــا همیشــه بــه معنــای 
ــا آنایــن نیســت.  ــازی اول شــخص ی یــک ب
بازی هــای  کــه  داد  نشــان   Don’t Starve
ایــن ســبک می تواننــد ســوم شــخص هــم 
 The Long باشــند، در حالــی کــه عنــوان
ــه تــک نفــره داســتانی  Dark نیــز یــک تجرب

را ارائــه می دهــد.
ویژگــی  جذاب تریــن  شــک  بــدون  امــا 
قابلیت هــای  بقــا،  ســبک  بازی هــای 
تعاملــی و اجتماعــی میــان بازیکنــان بــوده، 
کــه ایــن دســته از عناویــن آن هــا را تشــویق 
می کننــد. از زورگویــی بــه بازیکنــان دیگــر 
در Rust گرفتــه تــا داشــتن نقــش پزشــک 
عناویــن   ،DayZ شــده  نابــود  دنیــای  در 
ــا  ســبک بقــا نشــان داده انــد کــه روبرویــی ب
یــک بازیکــن دیگــر در بخــش آنایــن، الزم 
ــه  ــدازی ب ــای تیران ــه معن نیســت همیشــه ب

باشــد. یکدیگــر 

Survival )بقا(

 The Long نورهای شمالی در عنوان
Dark، یک بازی از سبک بقا در 

سرزمین های وحشی یخ زده. این بازی 
شامل یک مود تک نفره با عناصر 
roguelike و یک کمپین داستانی 

می باشد

 FormSoftware اســتودیوی  ســاخته 
می باشــند، کــه در دهــه گذشــته بــا ســرعت 
مختلفــی  بازی هــای  بــاوری،  غیرقابــل 
ــازی ایــن  تولیــد کــرده اســت. جدیدتریــن ب
 Sekiro: Shadows Die اســتودیو یعنــی
Twice، از دیــد خیلی هــا یکــی از بهتریــن 
بــوده، در حالــی کــه  ایــن ســبک  عناویــن 
تعــداد دیگــری بــازی Bloodborne از ســال 
۲۰۱۵ را برتریــن بــازی ایــن ژانــر می داننــد. 

ســایر اســتودیوها هنــوز آنچنــان وارد ایــن 
میــان  از  کــه  حالــی  در  نشــده اند،  ســبک 
عناویــن ســایر اســتودیوها شــاید دو عنــوان 
قابل توجه تریــن   ،The Surge و   Nioh
بازی هــای ســبک Souls باشــند. در دهــه 
پیــش  رو نیــز منتظــر پیشــروی کنــد ایــن 
ســبک باشــید، کــه بــاز احتمــاال اصلی تریــن 
ســازنده آن FromSoftware خواهــد بــود.
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عناوین تفنگ های نوری در واقعیت مجازی

ســازندگان  بــرای  چالــش  بزرگتریــن 
بازی هــای واقعیــت مجــازی )VR(، طراحــی 
صورتــی  بــه  جابجایــی  و  کــردن  حرکــت 
مریــض  اســت.  بازیکنــان  بــرای  راحــت 
شــدن )گرفتــن ســرگیجه و حالــت تهــوع( در 
صــورت اســتفاده از VR یــک مشــکل واقعــی 
بــوده، و دوری از آن نیازمنــد ایجــاد مصالحه 
بخش هــای  تمامــی  طراحــی  هنــگام  بــه 
کــه  زمانــی  جــز  بــه  می باشــد…  گیم پلــی 
شــما بــا یــک اســلحه نشــانه گیری می کنیــد.
بــا  تیر انــدازی  چالش هــای  از  یکــی 
اســلحه در دنیــای واقعــی، داشــتن توانایــی 
بــه نــام »Sight Picture« اســت – ایــن 
توانایــی یعنــی آنکــه تیرانــداز بتوانــد بــا در 
نظــر گرفتــن فاصلــه چشــمش با نشــانه قرار 
گرفتــه در انتهــای اســلحه و فاصلــه ای کــه 
بــا هــدف مــورد نظــرش دارد، تیــر بی نقــص 
و دقیــق را شــلیک کنــد. گرفتــن تجهیــزات 
بهتــر بــرای نشــانه گیری دقیق تــر، یکــی از 
شــوتر  عناویــن  در  سیســتم ها  مهمتریــن 
ــی  اول شــخص مــدرن اســت. امــا در عنوان
پیشــرفت ها  ایــن   ،Call of Duty ماننــد 

ــر  بیشــتر ســرعت قرارگیــری اســلحه شــما ب
روی هــدف را تغییــر داده، و بــه شــما اجــازه 
می دهنــد تــا بهتــر هــدف را مشــاهده کنیــد.

 Sight Picture هرچنــد رســیدن بــه یــک
خــوب در یــک بــازی VR، تفــاوت آنچنانــی بــا 
ــای واقعــی  ــن مهــم در دنی ــه ای دســتیابی ب
بی نقــص  شــما  کــردن  تمریــن  بــا  نــدارد. 
تمرین هــا  ایــن  نتیجــه  و  شــد،  خواهیــد 
بــه  کــردن  شــلیک  اســت.  رضایت بخــش 
بــه  نــرده،  یــک  روی  از  قوطی هــای خالــی 
همــان انــدازه کــه در مزرعــه عمــوی شــما 
لــذت بخــش بــوده، در واقعیــت مجــازی نیــز 
بــرای شــما رضایت بخــش خواهــد بــود. ایــن 
حقیقــت دری بــه ســوی یــک ژانــر بســیار 
ــاز کــرده اســت. ــرای ســازندگان ب ــزرگ را ب ب
ــت  ــن واقعی ــن عناوی ــی از محبوب تری یک
)تفنــگ    Light Gun ســبک  در  مجــازی 
نــام   Space Pirate Trainer نــوری(، 
داشــته کــه یــک Turret )تفنگ هــای بــزرگ 
نیســت  نیــازی  و  بــوده  شــوتر  ثابــت(  و 
شــوند.  جابجــا  زیــاد  آن  در  بازیکنــان 
 Superhot شــوتر  پــازل  بــازی  همچنیــن 

نیــز وجــود داشــته، کــه بــه بازیکنــان اجــازه 
خانه هــای  آرام  محیــط  درون  از  می دهــد 
ــو در فیلــم ماتریکــس، از  ــد نئ خــود، همانن
گلوله هــا جاخالــی دهنــد. نســخه واقعیــت 
مجــازی ایــن عنــوان کامــا بــا نســخه های 
آن  در  دیگــر  بــار  و  دارد،  فــرق  کنســولی 
بازیکنــان نیــازی بــه حرکــت کــردن نخواهنــد 

داشــت.
چــون  عناوینــی  میــدان،  ســوی  آن  در 
کــه می خواهنــد  داشــته  وجــود   Onward
تمامــی بخش هــای یــک شــوتر اول شــخص 
تاکتیکــی را در واقعیــت مجازی شبیه ســازی 
کننــد. ایــن بــه معنــای جابجایــی در محیــط 
جابجایــی  ایــن  ســرعت  هرچنــد  بــوده، 
بســیار کمتــر از ســرعت دویــدن بازیکنــان در 
بــازی Call of Duty خواهــد بــود. بــا عرضــه 
چــون  پیشــرفته تر  مجــازی  واقعیت هــای 
بــا قیمت هــای کمتــر در   Oculus Quest
بــازار، می تــوان انتظــار داشــت کــه در آینــده 
عناویــن Light Gun واقعیــت مجــازی بــه 

محبوبیــت بیشــتری برســند.

شبیه ساز راه رفتن

دهــه  در  کــه  ژانرهــای  از  یکــی  شــاید 
مــورد  دیگــری  ســبک  هــر  از  بیــش  اخیــر 
ــه، ســبک شبیه ســاز راه  ــرار گرفت تمســخر ق
رفتــن )Walking Simulator( باشــد، کــه 
پرمعنا تریــن  و  جــز هنــری  حــال  عیــن  در 

نیــز هســت. بــازی  ژانرهــای صنعــت 
Dear Esther کــه اولیــن بــار در ســال 
موتــور  بــرای  مــاد  یــک  عنــوان  بــه   ۲۰۰۸
گرافیکــی Source منتشــر شــده بــود، در 
بــا عرضــه جداگانــه و تجــاری  ســال ۲۰۱۲ 
رفتــن  راه  آغازگــر ســبک شبیه ســاز  خــود، 
از  بازیکنــان  اســت.  گذشــته  دهــه  در 
نقطــه A بــه نقطــه B راه رفتــه، در حالــی 
آن هــا  پیرامــون  محیــط  در  داســتانی  کــه 
بیــان خواهــد شــد. ایــن عناویــن تجربــه ای 
بــه گالری هــای هنــری دیجیتالــی  مشــابه 
ارائــه می دهنــد. هرچنــد ایــن ژانــر بــا عــدم 
ســوی  از  ورودی  هیچ گونــه  خواســت  در 
بازیکنــان، انتظــارات آن هــا )از یــک بــازی( 
قــرار  چالــش  مــورد  و  کــرده  ســردرگم  را 
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آزاد  بخاطــر  بــه  عناویــن  ســبک  ایــن  داد؛ 
گذاشــتن بازیکــن بــرای دیــدن و اندیشــیدن 
در محیــط بــازی اســت، کــه بــه موفقیــت 
رســیده اند. تقریبــا بــه محــض پیــداش ایــن 
ژانــر، تعــدادی از بازیکنــان ایــن ســوال را 
مطــرح کردنــد کــه آیــا اصــا می تــوان ایــن 
عناویــن را یــک بــازی دانســت یــا نــه. مدتــی 
و   Gone Home چــون  بازی هایــی  بعــد، 
ایجــاد  را  مشــابه  ســوال های   Firewatch
نمــوده و در کنــار آن توانســتند بــه موفقیــت 
تجــاری رســیده و توجــه منتقدیــن را نیــز بــه 

خــود جلــب کننــد.
ســبک  از  عناصــری  بازی هــا  ســایر 
و  گرفتــه ،  قــرض  را  رفتــن  راه  شبیه ســاز 
از  رســیده اند،  موفقیــت  بــه  حــدودی  تــا 
 The جملــه ایــن عناویــن می تــوان بــه بــازی
Witness ســاخته جاناتــان بلــو و اثــر جدیــد 
 ،Death Stranding آقــای هیدئــو کوجیمــا
اشــاره داشــت. هــر دو عنــوان از زمینــه ســفر 
ــرای بیــان داســتان  ــزرگ، ب در محیط هــای ب
بازیکنــان  در  احساســات  ایجــاد  و  خــود 
اســتفاده نموده انــد. البتــه ایــن دو عنــوان 
در  نیــز  را  ســنتی  گیم پلــی  مکانیزم هــای 
 What خــود دارنــد. در عیــن حــال، عنــوان
بــازی  یــک   Remains of Edith Finch
بســیار ســاده اســت. یــک بــازی شبیه ســاز 
راه رفتــن کــه تمرکــز آن بــر روی عــزاداری، 

و عشــق می باشــد. زندگــی 
ســال  در  کــه  داشــت  انتظــار  می تــوان 
۲۰۲۰ و دهه پیش رو، ســازندگان بیشــتری 
رفتــن،  راه  شبیه ســازهای  از  اســتفاده  بــا 

پیــام خــود را بــه مخاطبــان برســانند.

منظره ماه از درون یک غار در 
Dear Esther بازی

مقــاالت  و  اخبــار  کننــدگان  دنبــال  از  اگــر 
بــه  باشــید،  ویدئویــی  بازی هــای  دنیــای  روز 
طــور حتــم بــه یقیــن تاکنــون بارهــا بــا اســامی 
مختلفــی در وصــف بازی هــای متفــاوت مواجــه 
شــده اید؛ عناوینــی همچــون AAA یــا AA و … 
. امــا معنــای دقیــق ایــن عبــارات چیســت؟ چــه 
بازی هایــی AAA محســوب می شــوند؟! در ایــن 
مقالــه قصــد داریــم بــه بررســی ایــن موضــوع 

بپردازیــم.
پاســخ کوتــاه: AAA یــک رده بنــدی غیررســمی 
می باشــد کــه نشــان دهنده ی ایــن اســت کــه یــک 
بــازی توســط ناشــری بــزرگ نشــر داده شــده و بــه 
احتمــال زیــاد بودجــه توســعه و تبلیغاتــی باالیــی 

داشــته است.
و امــا پاســخ کامــل! خــب شــما طبیعتــا عبارت 
“AAA” و یــا “ســازنده AAA” را زیــاد شــنیده اید 
ولــی ایــن عبــارات در دنیــای گیمینــگ چــه معنــی 

دارند؟
خــب موضــوع تقریبــا ســاده ای اســت. وقتــی 
 AAA دربــاره بازی هــا صحبــت مــی کنیــم، نــام
ــازی توســط  نشــان دهنده ایــن اســت کــه ایــن ب
 EA نظیــر  کمپانی هایــی  )مثــا  بــزرگ  ناشــری 
یــا  و   Sony یــا   Microsoft یــا   Ubisoft یــا 
Blizzard( عرضــه شــده یــا خواهــد شــد. عــاوه 
بــر ایــن، نــام AAA بیانگــر ایــن اســت کــه ســاخت 
و بازاریابــی بــازی، بــا بودجــه ی قابــل توجــه ای 

ــوده اســت. همــراه ب
و   AAA دســته  دو  بــه  بازی هــا  امــروزه 
مســتقل تقســیم می شــوند. مــورد دوم شــامل 
بازی هایی می شــود که توســط ناشــران مســتقل 
و جــدا از توســعه دهنــدگان بــزرگ ســاخته شــده 
باشــند. بــه عــاوه، ایــن بازی هــا معمــوال، البتــه 
ــد و توســط  ــادی ندارن ــه همیشــه، بودجــه ی زی ن

تیم هــای کوچــک تولیــد می شــوند.
ممکــن  کــه  دارنــد  وجــود  نیــز  عناوینــی 
جــزو  شــود  تصــور  از شنیدنشــان  پــس  اســت 
اســت  ممکــن  هســتند،  مســتقل  بازی هــای 
دلیلــش کوچکــی تیــم ســازنده، بودجــه پاییــن، 
بازاریابــی  یــا فقــط فقــدان تیــم  بــازی، و  ژانــر 
مناســب باشــد. بــا ایــن حــال اگــر ناشــر بزرگــی از 
ســازنده ای حمایــت کنــد، آن بــازی دیگــر مســتقل 
ســازندگان  همچنیــن  نمی آیــد.  حســاب  بــه 
بازی هایــی  کــه  دارنــد  وجــود  نیــز  مســتقلی 
ایــن  )بــه  می ســازند  بــاال  بودجــه  بــا  مســتقل 
بازی هــا بــا عنــوان “Triple-I” اشــاره می شــود( 
بــه رعایــت قوانیــن هیــچ شــرکت  کــه مجبــور 

نیســتند. بزرگــی 
در ایــن بــازه زمانــی احتیاجــی بــه یــادآوری 
 AAA بازی  هــای  کــه  نیســت  مســاله  ایــن 
لزومــا بازی هــای خوبــی نیســتند، ایــن عنــوان 
بــازی نیســت. در واقــع  نشــان  دهنده کیفیــت 
بســیاری از گیمرهــا بــر ایــن عقیــده هســتند کــه 
بازی هــای AAA مــدرن جــزو بدتریــن بازی هــای 

موجودنــد.
اما چرا؟

خــب بــرای ایــن فرضیــه چنــد دلیــل اصلــی 

وجــود دارد کــه بیشــتر گیمرهــا بــا آن هــا آشــنا 
هســتند؛ چــه بــه لطــف تجربــه شخصی شــان 
چــه بــه خاطــر دریــای بی انتهــای مباحثــه دربــاره 
دالیــل  ایــن  از  بعضــی  بــزرگ.  بازی هــای  اکثــر 

از: عبارتنــد 

بودجــه زیــاد نیازمنــد ســود زیــاد اســت. واضح 
بــوده کــه کمپانی هــا پــول زیــادی را صــرف کاالیی 
برایشــان  توجــه ای  قابــل  ســود  کــه  نمی کننــد 
بازی هــای  از  خیلــی  بنابرایــن  باشــد.  نداشــته 
متناســب  هســتند،  دسترســی  قابــل   AAA
اکثریــت مخاطبیــن طراحــی شــده اند، و اغلــب 
همچــون  مختلفــی  درآمدزایــی  حقه هــای  از 
برنامــه ای  درون  پرداخت هــای  لوت باکس هــا، 
و یــا عناصــر Pay-to-Win و ســایر مــواردی کــه 
ــد، اســتفاده  ــر ســر زبان هــا افتاده ان ــرا ب ــه اخی ک

می کننــد.
کمتــر شده اســت.  ریســک پذیری  و  نــوآوری 
اگــر یــک کمپانــی بــزرگ بتوانــد ســودی مطمئــن 
از آنچــه بــه صــورت آمــاده دارد را ببــرد، نیــازی 
یــک  عرضــه  بــرای  بــزرگ  ریســک های  بــه 
بنابرایــن  نمی بینــد.  منحصربه فــرد  تجربــه 
صاحب نظــران کمپانی هــای بــزرگ بــرروی یــک 
قالــب موجــود تمرکــز می کننــد و بعــد از اینکــه 
را  جدیــد  قالب هــای  کوچک تــر  اســتودیوهای 
بــه  امتحــان کردنــد و نتیجــه مثبتــی گرفتنــد، 

می رونــد. آن هــا  ســراغ 
خســته کننده  ســرعت  بــه  می تواننــد  آن هــا 
شــوند. باتوجــه بــه فقــدان نــوآوری کــه در بــاال بــه 
 EA آن اشــاره شــد، کمپانی هــای بزرگــی همچون
و Ubisoft بــه دلیــل عرضــه کــردن بازی هایــی 
ــام شــده اند.  ــار دالیــل دیگــر( بدن تکــراری )در کن
و اگــر شــما یکــی از بازی هــای ایــن شــرکت ها 
را بــازی کــرده  باشــید، درســت ماننــد ایــن اســت 
کــه تمــام آن هــا را بــازی کرده ایــد! مســلما وقتــی 
در  را  تکــراری  مکانیزم هایــی  و  وســایل  شــما 
بازی هایــی بی شــمار می بینیــد، آن هــا برایتــان 

تکــراری و خســته کننده می شــوند.
البتــه تمامــی بازی هــای AAA بــد نیســتند. 
مثــا بــه بازی هــای بــزرگ و موفقــی همچــون 
 God of War 2018 و Horizon Zero Dawn
نــگاه  و غیــره   Red Dead Redemption 2 و
کنیــد؛ لیســت بازی هــای موفــق AAA بی انتهــا 
اســت زیــرا بازی هــای AAA برجســته ای در طــول 

تاریــخ ســاخته شــده اند.
کردیــم،  اشــاره  کــه  همانطــور  مجمــوع،  در 
رده بنــدی AAA تنهــا نشــان دهنده آن بــوده کــه 
ایــن بــازی توســط ناشــری بــزرگ منتشــر شــده  
و  ســاخت  بودجــه  زیــاد  احتمــال  بــه  و  اســت 
بازاریابــی باالیــی دارد، ولــی ایــن مســئله کیفیــت 
نمی کنــد.  تضمیــن  را  نهایــی  محصــول  بــاالی 
یــک بــازی AAA هــم می توانــد شــاهکار و معرکــه 
باشــد و هــم ممکــن اســت کــه بــه یــک شکســت 
ــر  ــه یــک اث افتضــاح منتهــی شــود. شــاید هــم ب
دو  ایــن  میــان  در  ســرگرم کننده  و  معمولــی 

حالــت مذکــور تبدیــل شــود.

چه بازی هایی AAA نامیده می شــوند؟
ــام AAA شــناخته می شــوند ــا ن ــی کــه ب دهتعریــف کامــل بازی های
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در ایــن مقالــه نگاهــی بــه تاثیــر ویــروس 
انداخــت.  خواهیــم   E3 رویــداد  بــر  کرونــا 
بــه هــر ســمتی کــه نــگاه می کنیــم اثــری 
بــا  کــه  ویروســی  کرونــا،  آن می بینیــم،  از 
ســرعت اعجــاب آوری از راه رســید و شــیوع 
گســترده اش تمــام جهــان و رویدادهایــش 
را تحــت تاثیــر خــود قــرار داد، از تعطیلــی 
مراحــل  افتــادن  تعویــق  بــه  و  ســینما ها 
آثــار  مهم تریــن  از  برخــی  فیلمبــرداری 
تعــداد  لغــو  تــا  گرفتــه  جهــان  ســینمایی 
لیگ هــای  فوتبــال  مســابقات  از  زیــادی 
صنعــت  بــه  امــا  ویــروس  ایــن  مختلــف. 
و  نکــرد  رحــم  هــم  ویدیویــی  بازی هــای 
دلیــل  بــه  تبدیــل  گســترده اش  شــیوع 
تعطیلــی مهم تریــن رویــداد ایــن صنعــت، 
یعنــی E3 در ســال جــاری میــالدی شــد. امــا 
ایــن تعطیلــی حداقــل یک ســاله چــه تاثیــری 
بــر خــود ایــن رویــداد در ســال های آینــده و 
بــه طــور کلــی ایــن صنعــت دوست داشــتنی 

داشــت؟ خواهــد 

اولیــن اخبــار مربــوط بــه تعطیلــی E3 امســال، نــه از روابــط عمومــی ESA )نهــاد برگزارکننــده ی 
نمایشــگاه( کــه از طریــق شــایعات بــه گــوش مــردم رســید و بعــد از اعــام عــدم حضــور تعــدادی 
ــد  ــد شــد. راســتش را بخواهی ــری رســمی ESA تائی ــر توســط حســاب کارب ــن خب از ناشــران، ای
ایــن شــکل از اطاع رســانی اصــاً و ابــداً درخــور مهم تریــن رویــداد صنعــت بازی هــای ویدئویــی 
ــدارد؛ کافیســت همیــن االن  نیســت. وضعیــت وب ســایت رســمی E3 هــم تعریــف چندانــی ن
ســری بــه آن بزنیــد و ببینیــد کــه بــه جــز صفحــه ی اول ســایت، نشــانی از لغــو شــدن نمایشــگاه 
در آن دیــده نمی شــود و همچنــان جــدول زمان بنــدی رویدادهــای نمایشــگاه قابــل مشــاهده 

اســت.

ایــن رفتارهــا و عــدم توجــه کافــی ESA بــه ایــن رویــداد بــه هیــچ عنــوان قابــل قبــول نیســت 
و بهتــر اســت تــا بــرای ســال آینــده فکــری بــه حــال روابــط عمومــی بزرگ تریــن و مهم تریــن 

ــه ای نباشــیم. ــن رفتارهــای غیرحرف ــا شــاهد چنی ــد ت ــی کن نمایشــگاه بازی هــای ویدئوی

نگاهی به تاثیر ویروس 
E3 کرونا بر رویداد

ترکش های یک اپیدمی
سینا فراهانی

ترکش های یک اپیدمی
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همیشــه بخــش زیــادی از جذابیــت E3 بــه کنفرانس هــای خبــری ناشــران بــزرگ برمی گشــت. 
هــر ســال شــاهد نمایش هــای جــذاب شــرکت هایی مثــل مایکروســافت، بتســدا، یوبیســافت 
و البتــه نمایش هــای خســته کننده ای مثــل کنفرانس هــای شــرکت EA بودیــم. کنفرانس هــای 
خبــری همیشــه بخــش مهمــی از ایــن رویــداد بوده انــد. ایــن رویدادهــا ضمــن اینکــه مکانــی بــرای 
نمایــش بازی هــای جدیــد کمپانی هــا بــود کــه تاثیــر مســتقیمی در ارزش شــرکت، ارزش ســهام 
و رضایــت ســهام داران آن می گذاشــت، یــک زمیــن بــازی درجه یــک و عالــی بــرای تبلیغــات 
بازی هــا و گســترش دهنده های آن هــا نیــز بودنــد. فقــط نمایــش خارق العــاده ی شــرکت ســونی 
ــاد بیاوریــد. آن نمایــش باشــکوه کــه بازی هــای جدیــد از در و  ــه ی در نمایشــگاه ســال ۲۰۱۶ را ب

دیــوارش بــاال می رفتنــد باعــث شــد خیلی هــا تصمیــم بــه خریــد کنســول ســونی بگیرنــد.

البتــه شــرکت های مختلفــی از جملــه مایکروســافت و یوبی ســافت بافاصلــه پــس از اعــام 
لغــو شــدن نمایشــگاه، خبــر از برگــزاری و پخــش یــک مراســم آنایــن را دادنــد. شــرکت های 
ــا برگــزاری نمایش هــای همیشــگی اش  بــزرگ دیگــر نیــز مثــل نینتنــدو در چنــد ســال گذشــته ب
کــه بــه Nintendo Direct معــروف اســت، خیلــی وقــت پیــش بــه برگــزاری رویدادهــای آنایــن 
روی آورده اســت. شــرکت ســونی هــم از ســال گذشــته و پخــش  برنامه هــای اینترنتــی اش تحــت 
عنــوان State of Play قیــد برگــزاری مراســم های زنــده را زده اســت، بعیــد نیســت کــه بعضــی 
از همیــن شــرکت های بــزرگ هــم بــا دیــدن برنامه هــای آنایــن امســال، آن هــا هــم قیــد برگــزاری 

ایــن مراســمات را بزننــد و بــه جرگــه ی شــرکت های رقیب شــان بپیوندنــد.

بــه  زیــان  و  ضــرر  بیشــترین  احتمــاالً 
صنعــت از همیــن بخــش وارد می شــود و 
همیــن موضــوع هــم تبدیــل بــه بهتریــن 
فرصــت بــرای نمایشــگاه های دیگــر خواهــد 

شــد.
E3 همیشــه در کنــار غرفه هــای پــر زرق و 
بــرق و کنفرانس هــای آنچنانــی اش، محــل 
و  شــرکت ها  از  مختلــف  افــراد  ماقــات 
اســتودیو های مختلــف بوده اســت. جایــی 
مســتقل  و  کوچــک  اســتودیو های  کــه 
می تواننــد شــانس ایــن را داشــته باشــند تــا 
بــا شــرکت های بزرگ تــر ماقــات و گفتگــو 
کننــد و بتواننــد ناشــری بــرای بــازی خــود 
 CD Projekt Red پیــدا کننــد. غرفــه ی تیــم
را در اولیــن حضورشــان بــه یــاد بیاوریــد. 
همیــن حضــور در E3 )ولــو بــه انــدازه ی یــک 
ــر ســاده( کمــک بســیار  ــز و یــک کامپیوت می
ــازی ویچــر  زیــادی بــه دیــده شــدن اولیــن ب
مطمئنــاً  نمایشــگاه  برگــزاری  عــدم  کــرد. 
ضربــه ی بزرگــی بــه تیم هــای مســتقل و یــا 

حتــی تیم هــای بزرگ تــر خواهــد زد.

ایــن  گفتــم،  باالتــر  کــه  همانطــور  امــا 
لغــو  آن  دنبــال  بــه  و   E3 برگــزاری  عــدم 
بهتریــن  می توانــد  تجــاری  ماقات هــای 
و  آســیایی  نمایشــگاه های  بــرای  فرصــت 
اروپایــی باشــد تــا مقــداری خــود را از زیــر 
اصلی تریــن  و  ببرنــد  بیــرون   E3 ســایه ی 
بــرای  )حداقــل  جایگزینــی  بــرای  کاندیــدا 
نیســت  رویــدادی  میــادی(  جــاری  ســال 
نمایشــگاه  آلمــان.   Gamescom مگــر 
شــهر کٌلــن کــه هــر ســاله برگــزار می شــود 
و همیشــه هــم از آن بــه عنــوان دومیــن 
ویدئویــی  بازی هــای  بــزرگ  نمایشــگاه 
در  کــه  شــرکت هایی  معمــوال  شــده؛  یــاد 
Gamescom حاضــر مــی شــوند، بازی هــا 
نمایــش می کننــد  آمــاده ی  را  و محتوایــی 
کــه مخاطــب هــدف اروپایــی داشــته و آن 
نــگاه جهانــی E3 را ندارنــد. برگــزار کننــدگان 
جشــنواره ها و نمایشــگاه هایی مثــل همیــن 
پاریــس،  بــازی  هفتــه ی   ،Gamescom
از  می تواننــد  و…  توکیــو  بــازی  نمایشــگاه 
ایــن غیبــت یــک ســاله حداکثــر اســتفاده را 
ــا ایجــاد بســتر و شــرایط مناســب  ــد و ب ببرن
بــرای ایــن دیدارهــای تجــاری، جایــگاه خــود 

را باالتــر از قبــل ببرنــد.

کنفرانس های خبری بزرگ

لغو دیدارهای تجاری 
و فرصت طالیی برای 

نمایشگاه های دیگر
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و امــا خــود مــا! مــا گیمرهایــی کــه هــر 
ســاله در نیمــه ی دوم خــرداد، چشــم انتظــار 
نمایــش بازی هــای جدیــد از اســتودیوهای 
تــا  منتظریــم  هســتیم،  محبوبمــان 
نســخه ی جدیــدی از IP هــای محبوبمــان 
بــود  قــرار  هــم  امســال  شــوند.  رونمایــی 
از  جدیــدی  نمایش هــای  شــرکت هایی  تــا 
درســت  باشــند.  داشــته  خــود  بازی هــای 
اســت کــه شــرکت هایی مثــل مایکروســافت 
و … ) همانطــور کــه در بــاال گفتــه شــد( قــرار 
دهنــد  ترتیــب  اینترنتــی  نمایشــی  اســت 
ولــی راســتش را بخواهیــد بخــش زیــادی از 
لــذت تماشــای ایــن مراســم ها، همراهــی 
آن هــا بــا صــدای دســت و جیــغ افــراد حاضــر 
در ســالن بــود و امســال قــرار نیســت آن هــا 

را بشــنویم.
کــه  محیطــی  گســترده ی  تبلیغــات 
هــر ســال و چنــد هفتــه مانــده بــه زمــان 
زیباتــر  را  لس آنجلــس  شــهر  برگــزاری 
مــواردی  همــان  از  یکــی  هــم  می کردنــد 
ــه منتظــر تماشــای آن هــا  ــود کــه بی صبران ب
بودیــم و حــاال از دیــدن عکس هــای آن هــا 
ــدن  ــه شــخصه دی هــم محــروم هســتیم. ب
نمایشــگاه  شــلوغ  راهروهــای  و  غرفه هــا 
کــه  مشــتاقانی  بــود.  لذت بخــش  برایــم 
را  بازی هــا  و  غرفــه ســر می زدنــد  هــر  بــه 
می کردنــد  تجربــه  انتشارشــان  از  پیــش 
و دیدگاهشــان را بــا دیگــران بــه اشــتراک 
می گذاشــتند. نمایش هــای پشــت درهــای 
بســته هــم مــواردی بــوده کــه همیشــه بــرای 
مــا کنجــکاو برانگیــز بــود و دوســت داشــتیم 
تــا ســر از ماجراهــای پشــت ایــن درهــای 

بیاوریــم. در  بســته 

 WB Games ــم ــه می دانی ــی حــاال ک حت
بــازی  بتمــن،  جدیــد  بــازی  داشــت  قصــد 
از  جدیــدی  بــازی  و   Rocksteady جدیــد 
جهــان هــری پاتــر را رونمایــی کنــد، بیشــتر 
از قبــل حســرت ایــن نمایشــگاه را خواهیــم 

داشــت.

و  اعتبــار  بــا  نمایشــگاهی  خیــر!  قطعــاً 
قدمــت E3 قــرار نیســت بــا عــدم برگــزاری 
ــان  ــه پای ــرای همیشــه ب ــک ســال، ب ــرای ی ب
ســاله  یــک  وقفــه ی  ایــن  ولــی  برســد، 
ــر  ــگاه اش را تغیی ــا حــدودی جای ــد ت می توان
دهــد و بــه دیگــر نمایشــگاه های اروپایــی یــا 
آســیایی فرصتــی بــرای ارتقــای جایــگاه خــود 

داد. خواهــد 

شــرکت هایی  تعــداد  اســت  ممکــن 
کــه مثــل Nintendo و Sony بــه ســمت 
ــد بیشــتر شــوند  رویدادهــای آنایــن می رون
بــزرگ  خبــری  نمایش هــای  بســاط  ولــی 

نمی شــود. جمــع 

E3 از ســال آینــده طبــق روال ســنوات 
گذشــته اش برگــزار خواهــد شــد )البتــه اگــر 
ــزرگ دیگــری یقــه ی  ــا آن موقــع مشــکل ب ت
ــاز هــم باعــث  ــه  باشــد( و ب خلقــت را نگرفت
ایجــاد شــور و هیجــان می شــود، ولــی شــاید 
بقیــه ی نمایشــگاه های حــوزه ی ویدئوگیــم، 

همــان نمایشــگاه های ســابق نباشــند.

ما چشم انتظاران…

آیا کرونا همان نقطه ی پایان 
E3 است؟
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نگاهی به تغییر مسیر سری
Assassin’s  Creed

قمار مطمئن!
دانیال دهقانی

ســری  تاریخچــه ی  بــه  نــگاه  یــک  بــا 
راحــت  خیلــی   ،Assassin’s Creed
مجموعــه  ایــن  کــه  دریافــت  می تــوان 
 Assassin’s Creed از  بعــد  و  قبــل  بــه 
Origins تقســیم می شــود. در حالــی کــه 
ــد  ــن نســخه از اساســینز کری ــا پیــش از ای ت
ــز اکشــن – ماجرایــی  ــوان یــک فرنچای به عن
ــا ایجــاد تغییراتــی  ــز ب ــاد می شــد، اوریجین ی
وســیع در ســاختار گیم پلــی آن را نزدیــک 
کــرد.  نقش آفرینــی   – اکشــن  ســبک  بــه 
ایــن اقــدام آن اوایــل بــه مــذاق خیلی هــا 
ــازی، نشــان  ــی عرضــه ی ب خــوش نیامــد ول
داد کــه ســازندگان در مســیری درســت قــدم 
آن  کــه  فــردی  به عنــوان  بودنــد.  گذاشــته 
تغییــرات  بــه  نســبت  گارد شــدیدی  ابتــدا 
اعمــال شــده داشــتم ولــی بعــدا بــه ایــن 
و  مثبــت  تغییــرات  کــه  رســیدم  نتیجــه 
 Assassin’s ضــروری بودنــد و اکنــون هــم
Creed Odyssey برایــم یکــی از بهتریــن  
بازی هــای ســال گذشــته اســت، قصــد دارم 
تــا نگاهــی داشــته باشــم بــه ایــن تغییــرات 
و اثــر مثبتــی کــه آن هــا بــر ایــن فرنچایــز 

گذاشــته اند.

43

تحلیل و یادداشت



اساســینز کریــد را بــه عنــوان یــک فرنچایز 
بــا  و  می شــناختیم  ماجرایــی   – اکشــن 
اوریجینــز، تبدیــل شــد بــه یــک اکشــن – 
نقش آفرینــی. حــاال دقیقــا چــه تغییراتــی 
پررنــگ  المان هــای  آمــد؟  وجــود  بــه 
NPCهــا  بــا  تعامــل  مثــل  نقش آفرینــی 
)بــرای دریافــت مراحــل فرعــی(، آزاد کــردن 
 Skill از  اســتفاده  بــا  جدیــد  قابلیت هــای 
Pointهــا و لــوت کــردن، از جملــه مــواردی 
بودنــد کــه بــه گیم پلــی بــازی اضافــه شــدند. 
ایــن  کــه  بگوییــم  بایــد  ابتــدا  همیــن  در 
المان هــا کــم و بیــش در نســخه های قبلــی 
ولــی خیلــی خیلــی  داشــتند،  وجــود  هــم 
ــود  کمرنــگ. مثــا، لــوت کــردن قبــا هــم ب
ــه دســت  ــول ب ــا می شــد کمــی پ ــی نهایت ول
خنجــر  و  گلولــه  مثــل  آیتم هایــی  یــا  آورد 
ذخیــره  را  داروهــای شــفابخش  و  پرتابــی 
کــرد. بــا اوریجینــز امــا سیســتم لول بنــدی 
تجهیــزات و اســلحه ها بــه بــازی آورده شــد 
بــازی  کــردن در  لــوت  ترتیــب،  ایــن  بــه  و 
معنــی دیگــری پیــدا کــرد. دیگــر شــما لــوت 
دســت  بــه  پــول  مقــداری  تــا  نمی کردیــد 
بیاوریــد و از آهنگــر یــک اســلحه بخریــد، 
شــما لــوت می کردیــد تــا مســتقیما بــه یــک 
ــد کــه  ــدا کنی اســلحه ی خــوب دسترســی پی
ــرد. ــوان از آن در ادامــه ی راه اســتفاده ک بت

ــی  ــوت کــردن و توانای همیــن سیســتم ل
ارتقــای شــخصیت بــا خــود دســتاوردهای 
اساســا،  داشــت.  همــراه  بــه  را  زیــادی 
سیســتم ماموریت هــای فرعــی بــازی بســیار 
NPC گســترده تر از قبــل شــد و تعامــل بــا

هــا بســیار بیشــتر. شــما حتــی بــه خاطــر 
لــوت کــردن )کــه منتــج بــه کســب تجهیــزات 

کــه  هــم  می شــود(  بهتــر  اســلحه های  و 
شــده، بــه ســراغ مراحــل فرعــی می رویــد. 
حتــی اگــر لــوت هــم برایتــان مهــم نباشــد، 
امتیــاز XP هــر ماموریــت کــه بــه شــما کمک 
می کنــد تــا لــول کاراکتــر خــود را ارتقــا دهیــد 
و یــک Skill Point بــه دســت بیاوریــد هــم 
بــه خــودی خــود آن قــدری جــذاب اســت کــه 
حتــی معمولی تریــن ماموریت هــا را هــم بــا 

ــد. ــدان پیــش ببری اشــتیاقی دوچن
شــد.  توانایی هــا  ارتقــای  از  صحبــت 
گیمــر  سیســتم،  ایــن  لطــف  بــه  گفتیــم 
روی  کــه  آیکونــی  هــر  تــا  می کنــد  تــاش 
نقشــه وجــود دارد را جــارو کنــد ! هــر آیکــون 
احتمــاال بــا خــود XP بــه همــراه دارد و بــا 
 Skill بیشــتر، لــول شــما بــاال مــی رود و XP
ایــن  ولــی  می آوریــد.  دســت  بــه   Point
تنهــا مزیــت ایــن ویژگــی نیســت. اساســینز 
ــه  ــری می شناســیم ک ــوان اث ــه عن ــد را ب کری
مخفــی کاری هــم در آن نقــش خــاص خــود 
قابلیت هــای  کــه  ایــن  علی رغــم  دارد.  را 
مربــوط بــه مخفــی کاری در ایــن مجموعــه 
خیلــی پررنــگ نبــوده، ولــی بــه هــر حــال 
مخفــی کاری  المان هــای  وجــود  نمی تــوان 
)هرچنــد بــه شــکل خــام( را در آن انــکار کرد. 

اضافــه شــدن درخــت مهارت هــا و توانایــی 
از  آزاد کــردن یــک ســری  بــر  گیمــر مبنــی 
آن هــا بــه دلخــواه، باعــث شــده تــا مقولــه ی 
ســبک بــازی )یــا همــان Play Style( هــم 
ــازی پیــاده شــود.  ــر از همیشــه در ب پررنگ ت
اگــر دوســت داریــد بــه دل دشــمن بزنیــد 
ایــن  بــه  مربــوط  توانایی هــای  می توانیــد 
بخــش را آزاد کنیــد و اگــر هــم دوســت دارید 
ــه پیشــروی کنیــد،  ــا جــای ممکــن مخفیان ت
خــب بــه ســراغ توانایی هایــی می رویــد کــه 
پیــش  مخفیانــه  را  بــازی  بتــوان  راحت تــر 
بــرد. در نهایــت ایــن قضیــه باعــث می شــود 
کــه هــر گیمــر، توانایی هایــی را آزاد کنــد کــه 
فکــر می کنــد بیشــتر بــه دردش می خورنــد و 
رونــدی هــم کــه بــرای پیشــبرد ماموریت هــا 
بــا آن توانایی هــا طــی می کنــد تــا حــد قابــل 

توجهــی مخصــوص بــه خــودش اســت.
همــان  بــه  مربــوط  بعــدی  مســئله ی 
تغییــر سیســتم ماموریت هــای فرعی ســت. 
دمیــده  لطــف  بــه  فرعــی  ماموریت هــای 
شــدن روح نقش  آفرینــی در کالبــد فرنچایــز، 
جدی تــر  خیلــی  آدیســی  و  اوریجینــز  در 
در  خاطــر  همیــن  بــه  و  شــده اند  گرفتــه 
جــذاب  و  خــوب  نمونه هــای  آن هــا  میــان 
کــم نیســت. شــما در طــول داســتان کلــی 
شــخصیت  جدیــد پیــدا می کنیــد کــه برخــی 
دارنــد  خوبــی  شــخصیت پردازی  آن هــا  از 
و بــه همیــن خاطــر تعامــل بــا آن هــا هــم 
ــه جــذاب  ــی ک جــذاب اســت. ماموریت های
ــوم اســت، شــما  هســتند تکلیف شــان معل
از آن هــا لــذت می بریــد. بــا ماموریــت خوبــی 
ــاداش  ــاز پ هــم ســر و کار نداشــته باشــید ب
خــود را دارد و ایــن قضیــه آن را قابــل تحمل  
جالــب  مســائل  از  دیگــر  یکــی  می کنــد. 
اتصــال  فرعــی،  ماموریت هــای  مــورد  در 
اصلــی  داســتانی  خــط  بــه  آن هــا  نســبی 
ــات شــما در طــی  ــا، بعضــی اوق اســت. مث
داســتان بــا فــان دشــمن آشــنا می شــوید 
کنــار آن  از  بــازی  و خــط داســتانی اصلــی 
بگردیــد  خــوب  اگــر  ولــی  می کنــد،  گــذر 
ــه  ــد ک ــدا می کنی ماموریت هــای فرعــی را پی
و  اســت  بــه همــان شــخصیت ها مربــوط 
آن داســتان جانبــی کــه ســر و کلــه اش در 
بــود و نقطــه  پیــدا شــده  داســتان اصلــی 
آغــازش آن جــا بــود، بــا یــک ســری ماموریت 
فرعــی ادامــه پیــدا می کنــد.  در اوریجینــز 
نســخه های  ماننــد  بــه  دیگــر  آدیســی،  و 
را  فرعــی  ماموریت هــای  ســری  قدیمی تــر 
پیــش  اچیومنــت   / تروفــی  گرفتــن  بــرای 
نمی بریــد بلکــه انگیزه هــای فراتــری نســبت 

بــه این طــور مــوارد خــاص داریــد.
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حتــی داســتان اصلــی هــم نســبت بــه 
گذشــته فــرق کــرده اســت. تــا ســیندیکیت، 
بیشــتر بــا »شــهر« ســر و کار داشــتیم )ایــن 
را هــم می دانــم کــه وقایــع اساســینز ۳ و 
بلــک فلــگ صرفــا در یــک شــهر رخ نمــی داد( 
ولــی در اوریجینــز و آدیســی، بیشــتر بــا یــک 
»کشــور« ســر و کار داریــم و خــط اصلــی 
بــه  نســبت  همان قــدری  هــم  داســتانی 
قبــل بزرگ تــر شــده کــه کشــور نســبت بــه 
شــهر بزرگ تــر اســت. اوریجینــز و آدیســی 
اســتفاده ای  ولــی  دارنــد،  بزرگــی  نقشــه ی 
کــه از ایــن نقشــه شــده بــه خــودی خــود 
تحســین برانگیز اســت. داســتان بــازی شــما 
ــن نقشــه  ــف ای ــاط مختل ــاالت و نق ــه ای را ب
می فرســتد و باعــث می شــود تــا حتــی بــه 
کورتریــن و دورافتاده تریــن مکان هایــی کــه 
بــه ذهن تــان می رســد هــم ســرک بکشــید. 
ایــن رونــد بــا یــک آزمــون و خطــا در اوریجینز 
شــروع شــد و در آدیســی بــه اوج رســید، 
ــم داســتان آدیســی  ــی کــه اگــر بگوی ــا جای ت
بــه ماننــد نــام خــود بــازی یــک ادیســه ی 
تمــام  عیــار اســت، اغــراق نکــرده ام. پــات 
و  خیــر  تقابــل  همــان  محــور  حــول  کلــی 
شــر می گــردد ولــی بــه هــر حــال، اوریجینــز 
مقیــاس  در  را  داستان شــان  آدیســی  و 
ــف  ــل تعری ــه قب ــری نســبت ب بســیار بزرگ ت
انجــام  را هــم خــوب  ایــن کار  و  می کننــد 

می دهنــد.
بایــد اشــاره کــرد کــه ایــن مطلــب نقــد 

و  نیســت  آدیســی  و  اوریجینــز  بررســی  و 
زیــر ذره بیــن بــردن تــک تــک نــکات آن هــا 
در  و  اســت  خــارج  آن  حوصلــه ی  از  هــم 
مشــکاتی  منکــر  نمی گنجــد.  مقــال  ایــن 
هــم کــه دو نســخه ی آخــر اساســینز کریــد 
از  کــه  دارم  قبــول  و  نمی شــوم  دارنــد 
آن هــا  بــه  ایراداتــی  هــم  داســتانی  لحــاظ 
وارد اســت و از برخــی جهــات جــای بهتــر 
ــن را  ــن حــال، ای ــا ای شــدن هــم داشــتند. ب
از یــاد نمی  بــرم کــه بــه عنــوان کســی کــه 
از همــان اوایــل بــا اساســینز کریــد همــراه 
در  گســترده  تغییــرات  ایــن  ایجــاد  بــوده، 
ــود. بعــد از ســال های  ــاز ب ایــن مجموعــه نی
ــازی کــردن  ــد تکــراری ب ســال اساســینز کری
ــه قبــل، دیگــر  ــا انــدک تغییــرات نســبت ب ب
وقــت آن رســیده بــود تــا بــا چیــزی عمیق تــر 
بخواهــم  اگــر  شــویم.  روبــرو  گذشــته  از 
را  ســازندگان  تاش هــای  ایــن  نتیجــه ی 
بگویــم  بایــد  کنــم،  خــط خاصــه  یــک  در 
ــه وجــود آمــده باعــث شــده  کــه تغییــرات ب
تــا بــه جــای تجربــه ی ۱۵ ســاعته ی بــازی 
و کنــار گذاشــتن آن پــس از تمــام کــردن 
خــط اصلــی داســتانی، بــا آن بیــش از ۵۰ 
ســاعت ســرگرم شــوم و ایــن یــک اتفــاق 
ــن  بســیار خــوب و ارزشــمند اســت. از همی
کــه  فرنچایــز  ایــن  بعــدی  نســخه ی  حــاال، 
جــزو  وایکینگ هاســت،  بــا  مرتبــط  به نظــر 
ســال  در  مــن  بازی هــای  موردانتظارتریــن 

اســت!  ۲۰۲۰

وی  کنــدوکا    
شــخصیت  در 

نــدر  چ و دا
لینــد

داچ، قهرمانی تراژیک 
Red Dead در
Redemption

شایان باالیی

شــامل  معمــوال  راکســتار  بازی هــای 
شــخصیت هایی می شــوند کــه از مرزهــای 
اخاقیاتــی دنیــای امــروزی تجــاوز می کننــد. 
Red Dead Redemption و دنبالــه ی آن 
نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســتند. یکــی از 
شــخصیت های مرکــزی ایــن ســری عناویــن 
 )Dutch van der Linde( داچ ونــدر لینــد
اســت. شــخصیت او امــکان دارد هــر لحظــه 
متفــاوت باشــد، بطــوری کــه شــاید شــما بــه 
فکــر فــرو رفتــه و شــک کنیــد کــه او نقشــی 
مثبــت یــا منفــی را در داســتان بــازی ایفــا 
مختلــف  بخش هــای  در  داچ  می کنــد. 
بــازی می توانــد قهرمــان شــما باشــد و ایــن 
درحالــی اســت امــکان دارد برخــی اوقــات 
ایــن قضیــه برعکــس شــود. امــا چیــزی کــه 
ایــن اســت کــه در طــول  بــوده  مشــخص 
بــازی، قصــه ی داچ حکایــت  کل داســتان 

قهرمانــی تراژیــک و غم انگیــز می باشــد.
دلیــل اصلــی ابهــام شــخصیتی داچ ونــدر 
 Red Dead لینــد در طــول هــر دو نســخه
اعمالــی  کــه  اســت  ایــن   Redemption
کــه در بــازی انجــام می  دهــد در ابتــدا بــه 
بــوده امــا  بــه مــردم  هــدف کمــک کــردن 
بعــدا مشــخص می شــود کــه در تمــام ایــن 
ــاز  مــدت همــه چیــز بــه منفعــت خــودش ب
می گــردد. او همیــن رونــد را تــا مــرگ خــود 
در اواخــر Red Dead Redemption پیــش 

می بــرد.
یکــی از ویژگی هــای بارزتــر شــخصیت داچ 
توانایــی او در رهبــری اســت. بــرای برخــی 
از افــراد گــروه کــه تحــت رهبــری او قــرار 
دارنــد، داچ نقــش یــک پــدر را داشــته و بــه 
همیــن دلیــل اســت کــه عواقــب تصمیمــات 
او  پیــروان  ناراحتــی  باعــث  وی  نادرســت 
می شــود. ایــن مســئله در تعریــف کــردن 
داچ بــه عنــوان یــک قهرمــان تراژیــک بســیار 
ــا  ــوی شــخصیتی ب ــن الگ ــد؛ ای کمــک می کن
تصمیماتــی کــه می گیرنــد تعریــف می شــود 
ــه سقوط شــان می انجامــد.  کــه در نهایــت ب
تــا  گرفتــه   Micah بــه  کــردن  اعتمــاد  از 
“نقشــه ” های  رفتــن،  دولــت  جنــگ  بــه 
عملــی  بایــد  کــه  آنطــور  هیچ وقــت  داچ 

نمی شــوند.
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اســت.  و عقایــد  اصــول  بــا  مــردی  داچ 
اعمــال او عمومــا از اعتقاداتــش سرچشــمه 
ــل آزادی شــخص  ــی مث ــد. اعتقادات می گیرن
از  کــردن خــود  بــرای جــدا  انســان  و حــق 
در  معمــوال  او  مدرنیــزم.  شــرور  چنــگال 
بــزرگ  قدرت هــای  دیگــر  و  دولــت  مقابــل 
از  نفــرت  هــم  آن  دلیــل  کــه  دارد  قــرار 
بیشــتر  نفــرت  ایــن  امــا  اســت  نابرابــری 

می کنــد. غلبــه  او  بــر  اوقــات 
در  داچ  اعمــال  بــه  زمینــه  بــدون  اگــر 
 Red Dead Redemption بــازی  ســری 
نــگاه کنیــم، اکثــر اوقــات می تــوان آن هــا 
آورد.  بــه حســاب  شــریف  و  قهرمانانــه  را 
جزئیــات زیــادی در RDR2 وجــود دارنــد و 
در نقطــه ای از داســتان مشــخص می شــود 
کــه او، شــخصیت اصلــی بــازی یعنــی آرتــور 
سرپرســتی  بــه  نوجوانــی  در  را  مــورگان 
ــر از  ــور زودت ــل، آرت ــن دلی ــه همی گرفــت و ب
هــر شــخص دیگــری در داســتان، خــود را 
بــا روش زندگــی داچ تطبیــق داده اســت. 
داچ از همــان ابتــدای زندگــی آرتــور، تبدیــل 
بــه تنهــا نمــاد پدرانــه ی زندگــی او می شــود؛ 
تنهــا بدلیــل اینکــه آرتــور پتانســیل چنیــن 
بــازی  طــول  در  می دیــد.  او  در  را  چیــزی 
نیــز  داچ  قدرتمنــد  رهبــری  از  مثال هایــی 

دارد. وجــود 
درســت زمانــی کــه داچ متوجــه می شــود، 
پســر جــان مارســتون یعنــی جــک توســط 
شــده،  دزدیــده   Braithwaite خانــواده 
عــازم  و  کــرده  جمــع  را  افــراد  بافاصلــه 
نجــات او می شــود )و بــا آتــش زدن عمــارت 
را  خــود  شــیطانی  روی  Braithwaiteهــا 
بــازی،  ابتــدای  در  می دهــد(.  نشــان  نیــز 
داچ بــه راحتــی و از روی محبــت و کمــک، 
ــن  ــه Sadie Adler جــا و مــکان داده و ای ب
خودشــان  وضعیــت  کــه  اســت  حالــی  در 
چنــدان مناســب نبــود. بســیاری از اعمــال 
و تصمیمــات ایــن شــخصیت می تواننــد او 
را بــه عنــوان یــک شــخصیت مثبــت نشــان 
ــا کارهــای دیگــری کــه  دهنــد امــا او بار هــا ب

انجــام داده اثــر اعمــال مثبــت خــود را از 
 Rockstar Games بیــن بــرده و ایــن هنــر
اســت کــه یــک شــخصیت نــه تمامــا مثبت و 
نــه تمامــا منفــی ســاخته اســت. شــخصیتی 
کــه طبعــی حزن انگیــز بــرای بازیکــن دارد. 
 Dutch بازیکــن پتانســیل خــوب بــودن را در
می  کنــد  را  خــود  ســعی  تمــام  و  می بینــد 
ــوه دهــد  کــه در ذهــن خــود او را خــوب جل
کــه همیــن او را بــه یــک قهرمــان تراژیــک 

می نمایــد. تبدیــل 

دســته اش  و  داچ  اینکــه  علی رغــم 
را  قتــل  و  دزدی  ماننــد  زیــادی  جرم هــای 
فقــر(  )و  زندگی شــان  ســبک  بهانــه  بــه 
ایمانــش  هیچوقــت  او  شــدند،  مرتکــب 
ایــن  امــا  نــداد.  دســت  از  افــرادش  بــه  را 
ــود.  ــا نقطــه ای از RDR 2 صــادق ب ــه ت قضی
ــز  ــک ســری رخدادهــای فاجعه آمی ــل ی بدلی
پایــدار  در  گــروه  ناتوانــی  بــه  مربــوط  کــه 
ــه  ــه آرامــی ب ــود، داچ ب نگــه داشــتن خــود ب
ســمت دیوانگــی رفــت و بــا گذشــت زمــان از 
ــل آزادی اشــخاص  ــی خــود مث اهــداف اصل
و غیــره، دور می شــد و از آن طــرف اعمــال 
او بیشــتر منفعــت شــخصی خــود را هــدف 

مــی داد. قــرار 
و  مارســتون  جــان  بــازی  اواخــر  در  داچ 
و  می کنــد  رهــا  را  ابیگیــل  جــان،  همســر 
به طــور کامــل عهــد بــودن در کنــار افــرادش 
و اولویــت قــرار دادن آن هــا را کنــار گذاشــته 
و بــه تناقــض بــا آن می رســد کــه ایــن اتفــاق 
را می تــوان شــروع ســقوط دســته داچ ونــدر 
دیگــری  آورد. صحنــه ی  بــه حســاب  لینــد 
می دهــد،  رخ  اتفاقــات  ایــن  از  قبــل  کــه 
بوســیله   Angelo Bronte از  داچ  انتقــام 
غــرق کــردن او و بــه خــورد تمســاح دادنــش 
اســت. ایــن عمــل داچ تــا حــدی فجیــع بــوده 
کــه باعــث بــه شــک افتــادن آرتــور و جــان 
از ســامتی عقلــی او می شــود. زمانــی کــه 
او در پایــان در مقابــل ایــن دو و در کنــار 
دشــمنی  مهــر  می گیــرد،  قــرار   Micah
خــود  “خانــواده”  اعضــای  و  خــود  بیــن  را 

می زنــد. حقیقتــا یــک قهرمــان تراژیــک بــا 
می شــود. تعریــف  انتخاباتــش 

 Red Dead رخدادهــای  طــی  در 
تمــام  داچ،  شــخصیت   ،Redemption
یــک  در  را  خــود  مختلــف  نســخه های 
ــه نمایــش می گــذارد. در حالــی کــه  پکیــج ب
Pinkertonهــا جــان مارســتون را مجبــور 
خــود  گــروه  قدیمــی  اعضــای  کــه  کــرده 
بــه یــک پیــدا کنــد، داچ مشــغول  را یــک 
سواســتفاده از افــراد بومــی اســت تــا بــه 
از  کــردن  فــرار  )و  خــود  شــخصی  آزادی 
دســت Pinkertonهــا( برســد. داچ به طــور 
هوشــمندانه ای از نفــرت مــردم علیــه دولــت 
اســتفاده کــرده و یــک دار و دســته ی جدیــد 
Pinkertonهــا  کــه  می ســازد  خــود  بــرای 
بــا کمــک جــان مارســتون و ارتــش آمریــکا 
ســعی در نابــودی آن دارنــد. ایــن ایســتادگی 
آخــر، نمــاد همــه چیــز در مــورد داچ اســت. 
بــه  شــدیدی  میــل  کــه  آزادی  مبــارز  یــک 

دارد. مــردم  از  سواســتفاده 
زمانــی کــه جــان باالخــره او را ماقــات 
می کنــد، داچ در مــورد گذشــته و اشــتباه 
بــزرگ او در تــاش بــرای مبــارز کــردن بــا 
سیســتم جدیــدی کــه قابــل مبــارزه نیســت، 
صحبــت می  کنــد و در آخریــن لحظــه و قبــل 
مرگــش، آخریــن عمــل قهرمانانــه ی خــود 
را انجــام می دهــد کــه آن چیــزی نیــز جــز 
ــه جــان کــه او )یعنــی داچ(  هشــدار دادن ب
آخریــن “هیوال”یــی نخواهــد بــود کــه آن هــا 

ــرد. ــد ک شــکار خواهن

تصمیمات قابل توجه داچ 
RDR2 وندر لیند در

داچ بخشی از وجود خود را از 
دست می دهد

آخرین ایستادگی
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بررســی وضعیــت گذشــته، حــال و 
Scalebound آینــده بــازی
عرفان رحیمی صادقآیا ققنوس از خاکستر خود متولد می شود؟

بــوده  شــرکتی  همیشــه  مایکروســافت 
کــه توافقــات ســنگین و بزرگــی بــا شــرکت ها 
و بــازی ســازهای بــزرگ انجــام داده اســت 
تــا بتوانــد بــا محصــوالت مناســبی کــه در 
خــور شــأن مخاطــب باشــند، روی یــک بــازار 
ــد.  ــدا کن ــه خصــوص، تســلط بیشــتری پی ب
 IP زمانــی کــه آن هــا ســعی کردنــد بــا یــک
آپ  الیــن   Scalebound اســم بــه  جدیــد 
عناویــن فرســت پارتــی و انحصــاری کنســول 
 Xbox One نســل هشــتمی خــود بــه اســم
کنســول های  نســل هشــتم  ابتــدای  در  را 
و هیجــان  کننــد، شــور  تقویــت  ویدئویــی 
بســیار زیــادی بــرای ایــن پــروژه بــه راه افتــاد 
امــا متاســفانه بــه دالیــل متعــدد، ایــن بــازی 
توســط  ابتــدای ســال ۲۰۱۷  در  نهایــت  در 
کنســل  مایکروســافت  یعنــی  خــود  ناشــر 
شــد. ایــن اتفــاق بــد دقیقــا چنــد مــاه قبــل 
ــازی عرضــه  ــن ب ــود ای ــرار ب از تاریخــی کــه ق
از  زیــادی  تعــداد  کام  و  داد  رخ  شــود، 

طرفــداران ایکس باکــس و مایکروســافت را 
تلــخ کــرد.

بــرای عنوانــی کــه حــدود ســه ســال پیــش 
کنســل شــده و شــاید دیگــر هیــچ امیــدی 
باشــد،  نداشــته  وجــود  آن  بازگشــت  بــه 
حــال،  عیــن  در  و  کننــده  غافلگیــر  بســیار 
طرفــداران  ببینیــم  کــه  اســت  دلنشــین 
عنــوان کنســل شــده ی Scalebound بــه 
دهنــدگان  توســعه  و  ســازندگان  همــراه 
ایــن بــازی هنــوز هــم تــا امــروز درمــورد ایــن 
پــروژه بحــث و صحبــت می کننــد. تاریخچــه 
ســنگین و پربــاری پشــت ایــن بــازی وجــود 
بســیار  پتانســیل های  هــم  هنــوز  و  دارد 
آن  درخشــش  و  بازگشــت  بــرای  زیــادی 
ــازی کنســل  ــک ب ــرای ی وجــود داشــته کــه ب
ــر منتظــره اســت  شــده واقعــا عجیــب و غی
کنســل  کــه  عنوانــی  هــر  معمــوال  زیــرا 
می شــود، کامــا کنــار مــی رود و دیگــر حــرف 
نمی مانــد؛  باقــی  آن  از  خاصــی  حدیــث  و 

مگــر همــان اوایلــی کــه خبــر کنســل شــدن 
آن پخــش می شــود کــه هنــوز داغ اســت. 
امــا خیلــی زود تمــام بحث هــا درمــورد آن 
آن  از  حرفــی  دیگــر  و  می رســد  پایــان  بــه 
تعجــب،  کمــال  در  امــا  نمی مانــد.  باقــی 
ایــن موضــوع درمــورد Scalebound صــدق 
نمی کنــد و هنــوز بــا وجــود ایــن کــه ســه 
ســال از کنســل شــدن آن گذشــته، نــه تنهــا 
هنــوز هــم گاهــی اوقــات خبرهــای جدیــدی 
از احتمــال بازگشــت آن بــه گــوش می رســد، 
بــه  را  مــردم  همــه  حــواس  کامــا  بلکــه 
ســمت خــودش جلــب می کنــد. بــا توجــه 
بــه ایــن موضــوع، امــروز تصمیــم گرفتیــم 
کمــی بیشــتر روی ایــن بــازی تمرکــز کنیــم 
و ضمــن بررســی وضعیــت آن در گذشــته و 
حــال، ببینیــم احتمــال بازگشــت آن در آینده 
چقــدر می توانــد باشــد و آیــا ممکــن اســت 
یــک پــروژه کنســل شــده دوبــاره احیــا شــود 

ــر؟ ــا خی ی
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کنســول های  هشــتم  نســل  آغــاز  در 
ــه اســم  ــِی ســونی و مایکروســافت ب ویدئوی
وان،  ایکس باکــس  و   ۴ پلی استیشــن 
در  سرســختانه  شــرکت ها  ایــن  دوی  هــر 
حــال تــاش کــردن بودنــد تــا بتواننــد تــا 
آپ  الیــن  یــک  دارد،  امــکان  کــه  جایــی 
فرســت  عناویــن  از  مطمئــن  و  قدرتمنــد 
پارتــی بــرای کنســول های خــود بــه وجــود 
آورنــد و قدم هــای بــزرگ و قابــل توجهــی 
در  بودنــد.  برداشــته  مســیر  ایــن  در  نیــز 
E3 2014، مایکروســافت یکــی از آخریــن 
همکاری هــای خــود بــا ســازندگان تــرد پارتــی 
را بــه معــرض معرفــی و نمایــش قــرار داد 
کــه در زمــان خــود جــزء یکــی از بزرگ تریــن 
شــمار  بــه  همکاری هــا  جنجالی تریــن  و 
ــر اســاس توافقاتــی کــه از قبــل  می رفــت. ب
انجــام شــده بــود، آن هــا حــق نشــر یکــی از 
بازی هایــی کــه بــه دســت اســتودیوی بــزرگ 
و خــوش نــام Platinum Games در حــال 
توســعه بــود را در اختیــار گرفتــه و ایــن بــازی 

ــر معرفــی  ــام داشــت. تریل Scalebound ن
ــود تــا  ــه تنهایــی باعــث شــده ب ــازی ب ایــن ب
ــرای  ــه تنهــا ب ــادی از مــردم ن عــده بســیار زی
بــازی  ایــن  کــردن  تجربــه  و  دادن  انجــام 
هیجــان زده باشــند، بلکــه باعــث شــده بــود 
انجــام  بــه  باشــند  داشــته  دوســت  آن هــا 
بازی هــای دیگــری هــم روی کنســول های 
ایکس باکــس وان خــود بپردازنــد. معرفــی 
چنــد  بــه  منجــر   Scalebound بــازی 
وان  ایکس باکــس  برابــر شــدن طرفــداران 
کارگــردان   ،Hideki Kamiya بــود.  شــده 
از  کــه   ،Platinum Games اســتودیوی 
جملــه آثــار و تجربه هــای قبلــی او می تــوان 
از  زیــادی  بســیار  درخشــان  عناویــن  بــه 
جملــه Resident Evil ،Devil May Cry و 
همینطــور Viewtiful Joe اشــاره داشــت، 
نیــز اعــام کــرده بــود کــه وظیفــه کارگردانــی 
بــازی جدیــد پاتینیــوم گیمــز را بــر عهــده 
گرفتــه اســت. بــا توجــه بــه ایــن کــه خــود 
شــخص Kamiya بــه خاطــر آثــار درخشــان 
پرتعــدادی کــه تــا بــه حــال تولیــد کــرده، 
از طرفــداران بســیار زیــادی برخــوردار بــود 
کــه کامــا او و آثــارش را قبــول داشــتند و 
کــور کورانــه از هرچــه او می ســاخت لــذت 
ــا عــده بیشــتری از  ــد، باعــث شــد ت می بردن
 Scalebound مــردم بــرای تجربــه کــردن
هیجــان زده شــوند و نســبت بــه آن شــور 
ــا  ــادی داشــته باشــند ت و اشــتیاق بســیار زی
ایــن بــازِی انحصــاری جدیــد ایکس باکــس 

وان را هــر چــه زودتــر تجربــه کننــد.
در ایــن بــازی، کاربــران کنترل شــخصیتی 
بــه اســم Drew را در اختیــار می گرفتنــد کــه 
پروتاگونیســت اصلــی ایــن بــازی بــه شــمار 
قدرتمنــد  نیروهــای  دارای  او  می رفــت. 
زیادی بود که از دســت راســت او که حالت 
اژدهــا ماننــد داشــت، بیــرون می آمدنــد. در 
ایــن بــازی قــرار بــود بازی بــازان بــا ارتقــاء 
دادن قابلیت هــا و مهارت هــای Drew، بــه 
وســیله ی فــرم ترکیبــی اژدها ماننــد او که او 
را تبدیــل بــه یــک موجــود عجیــِب اژدهایــی 
در قالــب یــک انســان می کــرد، بــه دشــمنان 
مهلــک  آســیب های  و  کننــد  حملــه  خــود 
از  یکــی  برســانند.  آن هــا  بــه  ســنگینی  و 
ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد و نوآوری هــای 
قــادر  بازی بــاز  کــه  بــود  ایــن  بــازی  ایــن 
می شــد بــه Thuban کــه شــخصیت مکمــل 
Drew بــوده و او را همراهــی می کــرد نیــز 
دســتور بدهــد و یــک جورایــی بتوانــد او را 
هــم کنتــرل کنــد تــا در مبــارزات بــه کمکــش 
بیایــد. در حقیقــت، مبــارزات ایــن بــازی هــم 

حــول محــور Drew می چرخیــد و هــم حــول 
بــود.  او  همــراه  شــخصیت  کــه   Thuban
بازی بــازان قــادر بودنــد کــه بــه طــور قابــل 
ماحظــه ای اژدهــا را شــخصی ســازی کننــد 
و ارتقــاء بدهنــد و همچنیــن از آنجایــی کــه 
ایــن بــازی دارای قابلیــت co-op آنایــن هم 
اژدهــای  می توانســتند  بازی بــازان  بــوده، 
خــود را بــه دوســتان خــود نیــز نشــان دهنــد 
و  کننــد  مقایســه  آن هــا  اژدهــای  بــا  یــا  و 
بــه  بــه صــورت آنایــن  بــا هــم  همینطــور 
ماجراجویــی بپردازنــد. المان هــای فانتــزِی 
را  آن  بــازی  ایــن  آفرینــی  نقــش  اکشــن 
تبدیــل بــه یــک بــازی بــه شــدت مــورد انتظــار 
باعــث  آن  شــدن  کنســل  خبــر  کــه  کــرده 
ناراحتــی و ناامیــدی عــده بســیار زیــادی از 
کاربرانــی شــد کــه بــرای انجام دادن آن شــور 
و اشــتیاق بســیار زیــادی داشــتند و شــدیدا 

در انتظــار آن بودنــد.
پــس از تاخیــر خــوردن Scalebound از 
محــدوده انتشــار اولیــه آن کــه اواخــر ســال 
یــک  مایکروســافت  بــود،  میــادی   ۲۰۱۶
تصمیــم جدیــد بــرای ایــن بــازی گرفــت تــا در 
ژانویــه ۲۰۱۷ دوبــاره بــه ســراغ ایــن پــروژه ی 
بــه شــدت مــورد انتظــار بــرود و کار توســعه 
ادامــه  جــدی  طــور  بــه  را  آن  ســاخت  و 
دهــد چــرا کــه هــم تیــم توســعه دهنــده 
 Platinum و ســازنده ی آن در اســتودیوی
کــه  مایکروســافت  خــود  هــم  و   Games
ناشــر ایــن بــازی بــود، معتقــد بودنــد کــه 
ایــن بــازی بــه آن ســطح از اســتانداردهایی 
کــه آن هــا توقــع و انتظــارش را داشــتند، 
ــه  ــود. هــر مشــکلی ک ــرده ب ــدا نک دســت پی
ایــن پــروژه بــا آن مواجــه می شــد، باعــث 
شــنیدن خبرهــای ناگــواری بــرای طرفــداران 
ایــن بــازی شــده بــود کــه در آن گیــر افتــاده و 
نمی دانســتند آیــا ایــن موقعیــت را می تــوان 
در نهایــت بــا موفقیــت پشــت ســر گذاشــت 
یــا خیــر؛ کــه در نهایــت نیــز ایــن مشــکات 
ــار گذاشــتن ایــن  باعــث کنســل شــدن و کن
پــروژه شــد کــه شــاید یکــی از ناگوارتریــن 
پروژه هــای کنســل شــده ی نســل هشــتم 
 Scalebound باشــد. پس از کنســل شــدن
و کنــار گذاشــته شــدن آن، یــک ســری حــرف 
از  مختلــف  شــایعه های  و  حدیث هــا  و 
ــه گــوش رســید کــه نشــان  ــار ب گوشــه و کن
از بازگشــت ایــن بــازی داشــتند امــا نــه تنهــا 
فــاش  آن هــا  از  زیــادی  چنــدان  جزئیــات 
نشــد، بلکــه هیــچ یــک از آن هــا حتــی نزدیک 
بــه محقــق شــدن هــم نرســیدند. باید اشــاره 
کنــم کــه در اوایــل ســال ۲۰۱۹، گزارش هــای 
جدیــدی از ایــن بــازی پخــش شــد کــه اشــاره 
می کردنــد بــازی Scalebound بــه عنــوان 
یــک بــازی انحصــاری بــرای کنســول ترکیبــی 
و  اســت  شــده  احیــا   Nintendo Switch
بــرای ایــن کنســول در دســت ســاخت قــرار 
دارد امــا در نهایــت مشــخص شــد کــه ایــن 
گزارش هــا اشــتباه بودنــد و یــک بــار دیگــر 
کــه  کــردن داغ دل کســانی  تــازه  بــا  هــم 
بــرای ایــن بــازی شــور و هیجــان داشــتند، 

ــدی آن هــا شــد. ــی و ناامی باعــث ناراحت
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هنــوز   Scalebound حاضــر  حــال  در 
هــم بــه عنــوان یــک پــروژه ی کنســل شــده 
ــر  ــا اث شــناخته می شــود کــه هیــچ نشــانه ی
نزدیــک  آینــده ای  در  کــه  ایــن  از  خاصــی 
مجــددا احیــا شــود، بــه طــور رســمی وجــود 
ایــن  طرفــداران  حــال،  ایــن  بــا  نــدارد. 
منتظــر  کــه  نیســتند  کســانی  تنهــا  بــازی 
بازگشــت Scalebound هســتند و هنــوز 
باقــی مانده انــد، چــرا کــه  بــه آن امیــدوار 
آن  خــود ســازندگان و توســعه دهنــدگان 
هــم   Platinum Games اســتودیوی  در 
هنــوز بــه ایــن پــروژه امیــدوار هســتند. در 
 Atsushi ایــن رابطــه، بایــد اشــاره کنــم کــه
 Platinum تهیه کننده اســتودیوی ،Inaba
مصاحبــه  یــک  در  اخیــرا  نیــز   ،Games
 Platinum کــه  بــود  کــرده  اظهــار  جدیــد 
می خواهــد Scalebound را تکمیــل کنــد 
و بــرای انجــام دادن ایــن کار فقــط نیــاز بــه 
اجــازه ی مایکروســافت دارنــد چــرا کــه حــق و 
حقــوق نشــر ایــن بــازی هنــوز هــم در اختیــار 

دارد. قــرار  مایکروســافت 
در حــال حاضــر، همانطــور کــه در جریــان 
حــال  در  مایکروســافت  شــرکت  هســتید، 
آمــاده کــردن خــودش بــرای عرضــه کنســول 
 Xbox Series نســل بعــدی خــود بــه اســم
X و عناویــن و بازی هــای بزرگــی از جملــه 
بــا  تــا همزمــان  می باشــد   Halo Infinite
عرضــه کنســول نســل بعــدی خــود، آن هــا را 
در تعطیــات ســال جاری میــادی در اختیار 
احتمــاال  بنابرایــن،  دهــد.  قــرار  کاربــران 
اگــر برنامــه خاصــی درمــورد حــق و حقــوق 
نشــر بــازی Scalebound داشــته باشــد و 
بخواهــد آن را انجــام دهــد، انتظــار نمــی رود 
کــه مایکروســافت بــه ایــن زودی هــا چیــز 
خاصــی درمــورد ایــن پــروژه بــرای معرفــی و 
ارائــه داشــته باشــد یــا خبــر خاصــی از آن در 
ــا ایــن حــال،  اختیــار رســانه ها قــرار دهــد. ب
حتــی ایــن موضــوع هــم باعــث نمی شــود 
کــه مــا ایــن بــازی را بــه طــور کامــل کنــار 
نادیــده بگیریــم و هیــچ  بگذاریــم و آن را 

آینــده ای بــرای آن متصــور نباشــیم.
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همانطـــور کـــه پیـــش از ایـــن نیز اشـــاره 
شـــد، در حـــال حاضـــر حـــق و حقوق نشـــر 
IP بـــازی Scalebound در اختیار شـــرکت 
مایکروســـافت قـــرار دارد و این شـــرکت آن 
را کنتـــرل می کنـــد. ایـــن موضـــوع بـــه این 
معنـــی اســـت که اگـــر مایکروســـافت قصد 
بازگشـــت بـــه ایـــن پـــروژه و از ســـر گیـــری 
روند توســـعه و ســـاخت این بازی را داشته 
باشـــد تـــا آن را به عنـــوان مثـــال، در آینده 
بـــرای کنســـول نســـل بعـــدی خـــود یعنـــی 
Xbox Series X عرضـــه کنـــد، به احتمال 
بســـیار زیـــاد سرنوشـــت جدیدی بـــرای این 
بـــازی رقـــم خواهـــد خـــورد کـــه کامـــا غیر 
قابـــل پیـــش بینـــی اســـت. زیـــرا عناویـــن 
فرســـت پارتـــی و انحصاری مایکروســـافت 
در طـــی چند ســـال اخیـــر افـــت و خیز های 
زیـــادی داشـــته اند و نمی تـــوان اکنون برای 
عنوانـــی که حتـــی هنوز قـــرار نیســـت وارد 
در  آن  و ســـاخت  توســـعه شـــود  پروســـه 
هالـــه ای از ابهـــام قـــرار دارد، پیـــش بینـــی 
نمود به چه فروشـــی دســـت پیـــدا خواهد 
کـــرد یـــا در نهایـــت چـــه عملکـــردی خواهد 
داشـــت. یکـــی دیگـــر از احتمال های ممکن 
 Platinum هم این اســـت که اســـتودیوی
Games حـــق و حقـــوق نشـــر عنوانـــی که 
خـــودش در حـــال ســـاختن آن بـــوده را از 
مایکروســـافت خریـــداری کنـــد. امـــا فکـــر 

می کنیـــد کـــه اگر انجـــام دادن ایـــن کار به 
همین ســـادگی ها بود، آن ها خودشـــان تا 
بـــه حـــال ایـــن کار را انجـــام نـــداده بودند؟ 
بنابرایـــن بـــاز پـــس گرفتـــن حـــق و حقوق 
ایـــن IP قطعـــا بـــه ایـــن ســـادگی ها که ما 
فکـــر می کنیـــم نیســـت. در خبرهایـــی کـــه 
مدتی پیـــش از تاش مایکروســـافت برای 
همکاری کردن با ناشـــران و بازی ســـازهای 
ژاپنـــی منتشـــر شـــده بود، مشـــخص شـــد 
که مایکروســـافت ســـال گذشـــته بـــه طور 
بســـیار جـــدی بـــه دنبـــال خریـــداری کردن 
اســـتودیوی Platinum Games بـــوده که 
در نهایـــت بـــه هـــر دلیلـــی، مایکروســـافت 
نتوانســـت این اســـتودیو را خریـــداری و آن 
را به الین آپ اســـتودیوهای فرســـت پارتی 
خـــودش اضافـــه کنـــد. اما شـــک نداشـــته 
باشـــید که اگر این توافق انجام شـــده بود، 
قطعـــا سرنوشـــت Scalebound نیـــز تا به 
حال مشـــخص شـــده و مـــا هم ســـرانجام 
می فهمیدیـــم کـــه آیـــا ایـــن بـــازی آینده ای 
دارد یـــا خیـــر. اما بـــا توجه به عـــدم انجام 
ایـــن توافق، سرنوشـــت Scalebound نیز 
ماننـــد تمـــام این ســـال هایی که گذشـــت، 

در ابهـــام باقـــی مانده اســـت.
بـــا توجه بـــه این که کنســـول های پیش 
 PS5 روی ســـونی و مایکروســـافت یعنـــی
و Xbox Series X در پایـــان ســـال جـــاری 
میادی در تعطیات ســـال نو، نسل جدید 
خواهنـــد  آغـــاز  را  ویدئویـــی  کنســـول های 

کرد، هر دو شـــرکت ســـازنده ی آن ها کاما 
در حـــال آمـــاده ســـازی هســـتند و بـــه طور 
فشـــرده خودشـــان را آمـــاده می کننـــد تـــا 
بـــدون ایـــن کـــه کل برنامه هایشـــان را از 
پیـــش برای شـــرکت رقیـــب فـــاش نمایند، 
بـــه طـــور محرمانـــه و مرمـــوز تـــاش کننـــد 
تـــا چهـــره ی برجســـته تر و قدرتمندتـــری از 
خودشـــان در ضمیـــر ناخـــودآگاه گیمرهـــا 
ثبـــت کنند. بـــدون شـــک، قطعا هـــر دوی 
ایـــن شـــرکت ها در حـــال آماده کـــردن یک 
انحصـــاری  بازی هـــای  و  عناویـــن  ســـری 
بـــا عرضـــه  تـــا همزمـــان  جدیـــد هســـتند 
کنســـول های نســـل بعدی خـــود روانه بازار 
کننـــد و یـــا حداقل تـــا زمان عرضـــه، آن ها 
را بـــه مـــردم معرفی نمایند و خبر ســـاخت 
آن هـــا را بدهنـــد. ایـــن کار می توانـــد باعث 
بـــه وجـــود آمـــدن شـــور و اشـــتیاق زیـــادی 
بـــرای کنســـول نســـل بعـــدی آن هـــا شـــود 
تـــا مـــردم دســـتگاه های جدید آن هـــا را به 
عنوان دســـتگاهی کـــه تا چند ســـال آینده 
قرار اســـت خاطره های جدیـــدی برای آن ها 
رقم بزند، به رســـمیت بشناسند تا در عین 
حـــال تعداد بیشـــتری از مردم نیـــز برای در 
اختیار داشـــتن آن ها ترغیب شوند. در این 
راســـتا، عنوان Scalebound نیز در دست 
مایکروســـافت، همچنان تحـــت هدایت و 
کنتـــرل این شـــرکت باقـــی خواهـــد ماند تا 
آن هـــا تصمیم شـــفافی درمـــورد آینده این 

IP بگیرنـــد و تکلیـــف آن را روشـــن کنند.

Scalebound آینده
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چــرا زمــان آن رســیده کــه 
Fable را  مایکروســافت ســری 

ریبــوت کنــد
Fable شانس دوباره ای برای سری محبوب

آفایــن  کــوآپ  نفــره  چنــد  بازی هــای 
نســبت  تــری  صمیمانــه  فضــای  معمــوال 
دارنــد.  نفــره  چنــد  رقابتــی  بازی هــای  بــه 
هنگامــی کــه تنهــا شــما و  دوســتانتان در 
حــال بــازی باشــید، چیزهــای بیشــتری بــرای 
خواهیــد  پیــدا  کــردن  جــذب  و  یادگیــری 
کــرد. در حینــی کــه بازی هــای چنــد نفــره 
رقابتــی بایــد بــه قــدری در دســترس باشــند 
تــا بتــوان بــه آن هــا را در یــک مــکان عمومــی 
چندنفــره  بازی هــای  داشــت،  دسترســی 
کــه  کننــد  کاری  آفایــن می تواننــد  کــوآپ 
ــچ  ــد روز عاشقشــان شــوید. هی در طــی چن
بــازی  بــا قابلیــت بــازی کــردن بــا دیگــران، 
بــه انــدازه بازی هــای کــوآپ جــذاب و مفــرح 
نیســت. برخــی بازی هــای چندنفــره حســی 
ماننــد بازی هــای تــک نفــره ای داشــته کــه 
دارنــد،  آن شــرکت  در  هــم  دیگــری  افــراد 
امــا هنــگام بــازی کــردن بازی هــای کوآپــی 
کــه بــه خوبــی طراحــی شــده اند، احساســی 
زیــر  جادویــی خواهیــد داشــت. فهرســت 
مضامیــن  بــا  کــوآپ  بازی هــای  شــامل 
متفــاوت هســتند، بازی هایــی کــه همگــی 

می باشــند. فوق العــاده 
بــا   Fable ســری  ابتدایــی  نســخه  دو 
بازخــورد خوبــی از ســوی منتقدیــن روبــرو 
بازخــورد  ایــن  لیاقــت  مطمئنــا  و  شــده، 
بســیار  صداپیشــگان  داشــتند.  نیــز  را 
 Zoe و James Corden معروفــی چــون
 Stephen Fry و همچنیــن Wanamaker
در ایــن عناویــن ایفــای نقــش کردنــد. در 
حقیقــت نســخه ســوم ایــن عنــوان حتــی 
 Michael چــون  معروف تــری  ســتارگان 
Fassbender و Naomie Harris را نیــز 
ــه ایــن ســری عناویــن معرفــی کــرد. ایــده  ب
آنکــه اخاقیــات و تصمیمــات شــما بــر روی 
شــخصیت اصلــی و ظاهــر او تاثیــر بگذارنــد، 
در آن زمــان ایــده ای نــو و تــازه بــود. عــاوه 
تیــر  بــر آن ترکیــب جــادو، شمشــیرزنی و 
بــه  را  خــاص  و  جــذاب  فرمولــی  انــدازی، 

مــی آورد. وجــود 
یــک حیــوان خانگــی  اضافــه شــدن  بــا 
نســخه های  در  اصلــی  شــخصیت  بــرای 

بازیکنــان  عنــوان،  ایــن  ســوم  و  دوم 
کــه  مختلفــی  شــهرهای  بــا  می توانســتند 
مملــو از شــخصیت های جالــب و باهــوش 
بودنــد، تعامــل داشــته باشــند. بــا در نظــر 
ذکــر  کــه  سیســتم های  تمامــی  گرفتــن 
از  یکــی  کــه  نــدارد  کردیــم، جــای تعجــب 
عناوینــی کــه هــواداران از عــدم حضــور آن 
در E3 امســال ابــراز ناراحتــی کردنــد، ســری 
Fable بــوده باشــد. از زمــان بســته شــدن 
اســتودیوی Lionhead )اســتودیوی اصلــی 
و خالــق ســری Fable(، شــایعات متعــددی 
ــدی از ســری  ــورد ســاخت نســخه جدی در م
Fable منتشــر شــده اســت. مایکروســافت 
موقعیــت آن را داشــته تــا بــا درس گرفتــن 
 ،Lionhead اســتودیوی  اشــتباهات  از 
را  جذابــی  بســیار  آفرینــی  نقــش  عنــوان 
بــرای کنســول نســل بعــدی خــود ســاخته 
ــه ســمت کنســولش جــذب  ــان را ب و بازیکن

کنــد.
مشــکات   Fable ســری  هرچنــد 
مخصــوص بــه خود را نیز داشــت. بزرگترین 
مشــکلی کــه در نســخه های مختلــف ایــن 

عنــوان مکــررا شــاهد آن بودیــم، وعده هــای 
ســازندگان بــه هــواداران بــوده که در نســخه 
ــرآ ورده نمی شــدند. قبــل از انتشــار  نهایــی ب
نســخه اول Fable، ســازندگان گفتــه بودنــد 
عنــوان  ایــن  در  می تواننــد  بازیکنــان  کــه 
زندگــی یــک قهرمــان را بــه صــورت کامــل 
تجربــه کننــد. یــک دانــه کاشــته شــده با گذر 
زمــان بــه یــک درخــت بــزرگ تبدیــل شــده و 
بازیکنــان می تواننــد ازدواج کــرده و بچــه دار 
 ،Lionhead شــوند. بنیان گــذار اســتودیوی
آقــای پیتــر مولینیــو اعتــراف کــرده کــه بــرای 
ســخن  ویژگی هایــی  از  بــازی  تبلیغــات 
می گفتــه کــه در ایــن عنــوان وجــود خارجــی 
ــن ویژگی هــا  ــه تعــدادی از ای نداشــتند. البت
اضافــه  بــازی  بــه  بعــدی  نســخه های  در 
شــدند، بــه عنــوان مثــال در نســخه دوم این 
عنــوان شــخصیت اصلــی توانایــی بچــه دار 
شــدن را داشــته و حتــی بخشــی از بچگــی 
بــود.  بــازی  قابــل  نیــز  اصلــی  شــخصیت 
بــه  دروغیــن  وعده هــای  دادن  چنــد،  هــر 
ــی نیســت. ــده خوب هــواداران هیچوقــت ای

علی سالمی
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پیتــر مولینیــو در صحبت هــای خــود اعــالم کــرده کــه دوســت دارد در Fable 4 بازیکنــان 
بتواننــد بــر پشــت اژدهــا ســوار شــده و بــا آن پــرواز کننــد. هــر چنــد، خواســته های بــزرگ 
و بلندپروازانــه ســازندگان نبودنــد کــه Fable 2 را بــه موفقتریــن عنــوان در ایــن مجموعــه 
تبدیــل کردنــد. Fable 2 دنیایــی جالــب و خنــده دار را ارائــه داده کــه در آن تصمیمــات شــما در 
ــن مشــخصات  ــا ای ــی ب ــل توجــه ای داشــتند. ســاختن دنیای ماموریت هــای فرعــی، عواقــب قاب

بایــد هــدف اصلــی ســری Fable در آینــده باشــد.

باعــث  کــه  بــود   Fable ســری  ایــن 
ســنجش  بــرای  سیســتمی  محبوبیــت 
)براســاس  اصلــی  شــخصیت  اخاقیــات 
تصمیم هــای بازیکــن(، در عناویــن مختلــف 
شــد،   ۹۰ دهــه  اواخــر  در  آفرینــی  نقــش 
تــا حــاال، بازی هایــی چــون  و از آن زمــان 
Witcher 3 توانســته اند )بــا الهــام گیــری از 
Fable( سیســتمی بســیار کامل تر را در این 
زمینــه ارائــه دهنــد. بــا ایــن وجــود، عناویــن 
اثــرات فیزیکــی  توانســته اند  خیلــی کمــی 
شکســت خــوردن در یــک مبــارزه یــا تبدیــل 
شــدن بــه یــک شــخصیت شــیطانی را بــه 
خوبــی ســری Fable بــه تصویــر بکشــند.

 ،Fable ــرای مــرگ ســری ــی ب ــل اصل دلی
نداشــتن یــک ایــده و جهــت مشــخص بــرای 
Fable 3 و عناویــن بعــد از آن بــود. نســخه 
ســوم ایــن مجموعــه تمرکــز خــود را بــر روی 
یــک خــط داســتانی نهــاده و نمی گذاشــت 
)بــا  قبلــی  نســخه های  هماننــد  بازیکنــان 
گرفتــن تصمیم هــای مختلــف و متنــوع( بــه 
جســت و جــو و گشــت و گــذار در )داســتان 
آنجــا  از  بپردازنــد.  عنــوان  ایــن  دنیــای(  و 
ســاخت  مایکروســافت  کــه  بــود  بعــد  بــه 
مجموعــه  ایــن  از  عجیبــی  نســخه های 
درخواســت   Lionhead اســتودیوی  از  را 
ایــن عناویــن می تــوان  از جملــه  می کــرد. 
ــرای کینکــت،  ــک نســخه مخصــوص ب ــه ی ب
و   Beat em Up ســبک  در  بــازی  یــک 
اکشــن  عنــوان  یــک   ،Fable Legends
نقــش آفرینــی چنــد نفــره کــه پــس از مدتــی 
ایــن  نهایتــا  اشــاره داشــت.  کنســل شــد، 
بــه دلیــل جابجایــی در ســبک های  ســری 
مختلــف، جذابیــت خــود را از دســت داده 
و حتــی گزارش هــا حاکــی از آن بودنــد کــه 
 ،Fable Legends روی  بــر  تمرکــز  بجــای 
اســتودیوی Lionhead خواســتار ســاخت 
نســخه چهــارم ایــن مجموعــه بــوده اســت.

جزییــات  کــه  کنیــم  ذکــر  بایــد  البتــه 
و  رفتــه  لــو   Fable 4 عنــوان  از  مختلفــی 
ایــن شــایعات هیچوقــت  آنکــه  وجــود  بــا 
بــه نظــر می رســد  رســما تاییــد نشــده اند، 
و  بــاز  کامــا  دنیــای  یــک  از  عنــوان  ایــن 
ماموریت هــای فرعــی بســیار زیــادی بهــره 
ــن  ــز ای ــه نظــر می رســد تمرک ــرد. ب خواهــد ب
بــر روی ویژگی هــای ســری اصلــی  نســخه 
Fable باشــد و بدون شــک عرضه دنباله ای 
ــه  ــن، هــواداران را ب ــن ســری عناوی ــرای ای ب

آورد. وجــد خواهــد 
پیوســتن  مــورد  در  دیگــری  شــایعات 
بازی هــای  ســری  نویــس  نمایش نامــه 
 Fable عنــوان  بــه   Batman Arkham
شــرکت  دیگــر  بــار  اگــر  دارد.  وجــود   4
صداپیشــگان  بتوانــد  مایکروســافت 
معروفــی را بــرای ایــن مجموعــه انتخــاب 
نویســنده  ایــن  بــا  آن هــا  ترکیــب  کنــد، 
می توانــد بــه داســتانی بســیار جــذاب بــرای 
Fable 4 ختــم شــود. هــر چنــد، داشــتن 
دالیــل  تنهــا  بــاال،  کیفیــت  و  محبوبیــت 
 Fable موجــود بــرای ریبــوت کــردن ســری

. نیســتند
بازی هــای نقــش  آفرینــی در ســال ۲۰۱۸، 
تشــکیل دهنــده ســومین ژانــر پــر فــروش در 
صنعــت بــازی بودنــد. شــاید در نگاه اول این 
ــه نظــر  ــان بزرگــی ب موضــوع دســتاورد آنچن
نرســد، امــا در صنعتــی کــه ارزش آن ۱۵۰ 
بیلیــون دالر بــرآورد شــده اســت، رســیدن 
نشــان  فــروش،  لحــاظ  از  ســوم  رتبــه  بــه 
دهنــده پتانســیل بســیار بــاالی ســودآوری 
عــاوه  می باشــد.  آفرینــی  نقــش   ژانــر  در 
ــا آغــاز نســل جدیــد کنســول ها مــا  ــر آن، ب ب
انحصــاری  عناویــن  میــان  نبــردی  شــاهد 
ســخت افزارهــای نســل بعــدی بــرای جــذب 

بازی بــازان خواهیــم بــود.
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زمــان  مــدت  بــرای  باالخــره   Gears 5
ــه اول از نظــر میــزان  کوتاهــی توانســت رتب
از  را   Xbox عناویــن  لیســت  در  فــروش، 
دســت Fortnite در آورد، و ایــن موفقیــت 
تکــرار  قابــل  مایکروســافت  شــرکت  بــرای 
 ،Gears of War ســری  هماننــد  اســت. 
ســری Fable نیــز از آن دســته بازی هایــی 
بــوده کــه معمــوال هــواداران بــه عنــوان یکــی 
ــن IPهــای کنســول Xbox از  از محبوب تری
آن یــاد می کننــد. ســری عناویــن انحصــاری 
خریــد  بــرای  جدیــد  مشــتریان  جــذب  در 
یــک کنســول نقــش خیلــی مهمــی دارنــد. 
احتمــال داشــتن ســری Fable بــه عنــوان 
یــک مجموعــه نقــش آفرینــی محبــوب، بایــد 
ــرای  ــادی ب ــت زی ــدگاه تجــاری( جذابی )از دی

شــرکت مایکروســافت داشــته باشــد.
شــایعات زیــادی کــه در ماه هــای اخیــر در 
مــورد نســخه جدیــدی از مجموعــه عناویــن 
آن  دهنــده  نشــان  شــنیده ایم،   Fable
بــوده کــه هــواداران مســتعصانه منتظــر 

نســخه تــازه ای از ایــن مجموعــه هســتند. 
اســتخدام  مــورد  در  صحبت هایــی  حتــی 
ــی اســتودیوی های  ــان قبل ــدادی از کارکن تع
EA، بایــوور و گوریــا گیمــز بــرای کار بــر روی 
نســخه جدیــد Fable نیــز مطــرح شــده، کــه 
هنــوز معلــوم نیســت ایــن خبرهــا شــایعه 

ــد. ــا واقعیــت دارن هســتند ی
در هــر صــورت در دورانــی کــه عناویــن 
باالیــی  بســیار  اهمیــت  از  انحصــاری 
برخــوردار بــوده، بازی هــای نقــش  آفرینــی 
فــروش خیلــی خوبــی دارنــد و ویژگی هــای 
کــه ســری Fable بــه شــهرت رســانده، حــال 
توســط ســایر اســتودیوی های بازیســازی بــه 
ریبــوت  رســیده اند،  تــازه ای  کامــا  ســطح 
کــردن ســری Fable یــک حرکــت منطقــی 
نظــر  بــه  مایکروســافت  شــرکت  بــرای 
ــای  ــن حــال، هــواداران دنی می رســد. در عی
آلبیــون و شــوت کــردن مرغ هــای آواره در 
شــهر، همیشــه بــر ایــن بــاور بوده انــد کــه 

ســری Fable بایــد ادامــه پیــدا کنــد.
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بازی و سیاست از نگاه 
فعاالن این حوزه

آیا داستان بازی ها می توانند از سیاست 
علیرضا فرقانی طوسیجدا شوند؟

دربــاره  فیلم هــا  قدرتمندتریــن  از  یکــی 
و  زیســت  روی محیــط  بــر  بشــریت  تاثیــر 
ســیاره زمیــن یــک اثــر مشــترک از دیزنــی و 
پیکســار اســت کــه بــه داســتان یــک روبــات 
فشــرده کننده زباله احساســاتی و سوســک 

میپــردازد. دســت آموزش 

را  منظــورش   میکنــد  تــاش   Wall-E
برســاند،  بــدون ایــن  کــه ایــن حــس را القــا 
کنــد کــه قصــد ســرزنش مخاطبــش  را دارد؛ 
حتــی بــا ایــن کــه در حــال انجــام چنیــن 
کاریســت. بــا وجــود ایــن کــه کمپانــی عظیــم 
مســئول  احتمــاال  انیمیشــن  ایــن  پشــت 
طبیعــت  در  بیشــتری  پاســتیک های 
ــه مــن و شــما  ــداری ک اســت، بیشــتر از مق
در طــول عمرمــان تولیــد میکنیــم، ســعی 
میکنــد منظــورش را برســاند و درعین حــال 
جامعــه  باشــد.  ســرگرم کننده  و  نیــش دار 
کــودکان هســتند،  انیمیشــن  ایــن  هــدف 
و ایــن انیمیشــن از بســیاری از بازی هــای 

اســت. شــجاع تر   AAA

داســتانی  هــر  نیســت  الزم  کــه  البتــه 
بیــن  گرایشــی  امــا  باشــد،  پیامــی  حــاوی 
بازیســازان درحــال شــکل گیری اســت کــه 
هیــچ  بازی هایشــان  اســت  شــده  باعــث 
حرفــی بــرای گفتــن دربــاره موضوعــی کــه 
نداشــته  اســت،  موردبحثشــان  مشــخصا 

پرچــت«  »ریهانــا  بــازی،   نویســنده 
را چــه  دارد سیاســت   میگویــد:  »بســتگی 
سیاســی  ایدئولوژی هــای  کنیــد.  تعریــف 
کــه  دارد  وجــود  زیــادی  واضــح  و  آشــکار 
اخبــار  در  زیــاد  بســیار  حاضــر  حــال  در 
حــاالت  آن هــا  از  بعــد  میشــوند.  مطــرح 
دارد  وجــود  سیاســت  از  نامحســوس تری 
بازیگــران  بیشــتر  هرچــه  کشــف  دربــاره 
ماننــد  هســتند،  اجتماعــی  قدرت هــای 
معمــوال  و…  ادیــان  نژادهــا،  جنســیت ها، 
هنــر بــا دســته دوم درگیــر نمیشــود، حتی 
اگــر اصــا بــه سیاســت دســته اول نپــردازد. 
از سیاســت  فکــر کنــم داســتان می توانــد 
جذابــی  داســتان  دیگــر  امــا  شــود،  جــدا 
نخواهــد بــود و دیگــر چیــزی بــرای گفتــن 
دربــاره جهــان یــا جایــگاه مــا در آن نخواهــد 

داشــت.«
باالخــره جایــگاه مــا در جهــان اســت کــه 
مــارا تعریــف میکنــد. شــخصیت مــا توســط 
تجربه هایمــان شــکل داده می شــود، و ایــن 
تجربه هــا وارد داســتان هایمان می شــوند. 
انســان هایی کــه ماقــات می کنیــم بخشــی 
از شــخصیت هایی می شــوند کــه طراحــی 
ــه ای  ــچ زمین ــچ کاری در هی ــم، و هی می کنی
نمیتوانــد ایــن اثــر را از بیــن ببــرد. ســازنده 

 Treachery بــازی  نویســنده  و 
شــان   ،in Beatdown City

ایــن  آلــن،  الکســاندر 
حــرف را تاییــد میکنــد.

Rhianna Pratchett

تجــارت  یــک  ایــن  کــه  متوجهــم  باشــند. 
اســت و آنهــا ســعی دارنــد کــه محصولشــان  
ــازار ممکــن  عرضــه کننــد؛  ــه بزرگتریــن ب را ب
کــه  از موضوعاتــی  ایــن دوری  بــا  آیــا  امــا 
در حــال دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا آن 
هســتند، آیــا باعــث کوچــک شــدن رســانه 
خودشــان نمی شــود؟ نظــرات در ایــن  بــاره 

اســت. متفــاوت 

VG247 :منبع
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را  قصــه ای   میگوید:»هروقــت  او 
نظــر  نقطــه  از  آن را  می کنیــم،  تعریــف 
یعنــی  ایــن  می کنیــم.  بیــان  خودمــان 
تحــت  می کنیــم  تعریــف  کــه  قصه هایــی 
شــامل  کــه  هســتند،  تعصباتمــان  تاثیــر 
می شــوند،  ناخودآگاهمان هــم  تعصبــات 
اســت  الزم  زیــادی  زمــان  کــه  چیزهایــی 
و  کنیــم  بازشــان  کنیــم،  درکشــان  تــا 
دوران  از  وقتــی  بنویســیم.  آن هــا  دربــاره 
ایده هایــی  بــا  را  گفتــن   قصــه  کودکــی 
نشــات گرفتــه از تصــورات معصومانه مــان 
همچنــان  قصه هــا  آن  می کنیــم،  شــروع 
محــدود هســتند بــه کســی کــه هســتیم، 
چیزهایــی کــه می دانیــم و چیزهایــی کــه 
در اطرافمــان هســتند. گفتــن قصــه هایــی 
کــه بــه طــور اتفاقــی درکمــان را از دنیــا نشــان 
شــخصیمان را  سیاســت های  و  می دهنــد 
تعریــف  از  راحت تــر  می دهنــد  نشــان 
را  کار  ایــن  کــه  داستان هاییســت  کــردن 

» . نمی کننــد Shawn Alexander Allen

ــن نظــر مخالفانی هــم دارد. نویســنده  ای
»کریــس  آزاد،  روایــت  طــراح  و  بــازی 
میتواننــد  قصه هــا  دارد  بــاور  اوِلــون«، 
غیرسیاســی باشــند. او میگویــد: »آن هــا 
عــرف  تغییــر  صــورت  در  اســت  ممکــن 
جامعــه سیاســی شــوند، ولــی فکــر کنــم 
امــکان ســاخت بازی هــای غیرسیاســی 
بازیســازانی   مــن  البتــه  دارد.  وجــود 
را کــه بازی هــای سیاســی می ســازند 
میکننــد  بیــان  را  نقطه نظرشــان   یــا 
دارم  بــاور  البتــه  نمیکنــم.  محکــوم 
را  ســوالی   بازی هــا  اســت  بهتــر 
ارائــه  را  پاســخ هایی   مجموعــه  بپرســند، 
کننــد و ســپس جــواب دادن  نهایــی  را بــه 

بســپارند. بازیکــن 

ــه  ــن اســت ک ــدگاه مــن ای ــن دی ــت ای عل
ــک ســرگرمی  ــوان ی ــه عن ــه بازی هــا ب مــن ب
نــگاه می کنــم. اگــر شــما به طــور هدفمنــد 

یــک دیــدگاه یــا موضوعــی را وارد بازیتــان 
می کنیــد، مخصوصــا یــک موضــوع در دنیای 
واقعــی را کــه از دنیــای بازیتــان جداســت، 
و داریــد دیدگاهتــان را بــه عنــوان درســت 
ــدگاه  ــه جــای این کــه دی تحمیــل می کنیــد ب
موردنظــر را بــه بحــث بگذاریــد و دربــاره آن 
ــازی  بــرای بازیکــن ســوال طــرح کنیــد، آن ب
از حالــت بــازی خــارج شــده و تبدیــل بــه یــک 

تریبــون شــده اســت.«

ــه آن اشــاره  ــون ی ــه اول ــی ک ــی از نکات یک
میکنــد، ایــن اســت کــه الزم اســت نویســنده 
بیــن خــود و کاراکتــرش فاصلــه بیانــدازد. بــه 
عنــوان مثــال اگــر او در حــال کار بــر روی 
جنــگ  دنیــای  در  منفــی  شــخصیت  یــک 
ســتارگان اســت، کســی کــه سیاســت های 
شــخصی زننــده و غیــر قابــل بخشــش دارد، 
ــه ایــن معنــی نیســت کــه خــود او همــان  ب

دارد. قبــول  سیاســت هارا 

Chris Avellone
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اولــون ادامــه میدهد:»وقتــی روی یــک 
طــرح غیرسیاســی کار میکنــم، بــه روایــت به 
عنــوان چیــزی کــه حرفــی بــرای گفتــن نــدارد 
داســتان ها  عــوض،  در  نمی کنــم.  نــگاه 
می تواننــد چیــزی بــرای گفتــن در چارچــوب 
دنیــای بــازی داســته باشــند. بــازی می توانــد 
بــازی،  جهــان  تفســیر  بــه  ســاده  خیلــی 
ــا ابعــاد دیگــری  خدایــان آن، فرقه هایــش ی
از خــود فرنچایــز بپــردازد. در حالــت ایــده آل، 
بازیکــن بخشــی از داســتان اســت و نیامــده 
کــه  چیــزی  بــه  گــذرا  و  تــا ســطحی نگرانه 
بــازی  بلکــه  کنــد.  گــوش  می گویــد  بــازی 
می کنــد تــا بــه داســتان چیــزی اضافــه و بــا 
جهــان آن تعامــل کنــد. فکــر میکنــم یــک 
ــازی نقش آفرینــی،  ــازی،  مخصوصــا یــک ب ب
میتوانــد گفتنی هــای زیــادی بــا اســتفاده از 
ــان  ــان زم ــه بازیکن ــن ک ــال بازیکــن و ای اعم
روبــرو شــدن بــا موقعیت هــای خاکســتری 
از خــود میپرســند کــه چــه کاراکتــر و ســبک 

بــازی ای می خواهنــد، داشــته باشــد.«

بــه عنــوان  بــاور دارد وظیفــه او  اولــون 
مخاطــب  کــردن  بازیساز، ســرگرم  یــک 
ــه چــه  ــن ک ــن ای ــدون درنظــر گرفت اســت؛ ب
کســی دارد بــازی می کنــد. بــه عبــارت دیگــر، 
به خاطــر  بازیکــن  شــویم  باعــث  کــه  ایــن 
ــازی احســاس  یکــی از انتخاب هاییــش در ب
امــا  نــدارد،  اشــکالی  داشته باشــد  بــدی 
باعــث  و  بشــکنیم  را  چهــارم   دیــوار  نبایــد 
ــه خاطــر باورهایشــان در  سرخوردگیشــان ب
بــرای یــک ناشــر،  زندگــی واقعــی شــویم. 
ایــن بهتریــن راه حــل اســت، زیــرا بــا ایــن 
کار آن هــا بازارشــان  را بــه عــده ای بــا تفکــرات 
نکرده انــد.  محــدود  مشــخص  سیاســی 
ولــی همانطــور کــه ریهانــا پرچــت گفــت، 
چــپ  سیاســت های  از  فراتــر  موضوعاتــی 
ارزش کشــف  کــه  دارنــد  وجــود  راســت  و 
شــدن دارنــد. اولــون قبــول دارد کــه ایــن 

دارد. بحــث  جــای  کــه  زمینه ایســت 
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ســر  دیگــر  »بحث هــای  می گویــد:  او 
هنــری،  ابعــاد  بازی هــا،  پشــت  معنــای 
ــا آن هــا  ــد ب ــه بازی هــا می توانن ــی ک محتوای
کــه  ایــن  و  کننــد،  نــرم  پنجــه  و  دســت 
چگونــه بــا آن محتواهــا روبــرو می شــوند، 
ایــن کــه بازی هــای AAA چه قــدر ضعیــف 
بــا مضامیــن پیچیــده کار می کننــد، ماننــد 
نژادپرســتی، خشــونت خانگــی، فرقه هــای 
مذهبــی، دزدی فرهنگــی و… درمی گیرنــد و 
در مقابــل آن هــا توســعه دهندگان موضــع 
کمتریــن  بــا  می کننــد  ســعی  و  می گیرنــد 
روابــط  واحــد  یــا  کننــد؛  دفــاع  توهیــن 
عمومــی شــروع میکنــد بــه گفتــن چیزهایــی 
ماننــد »مــردم متوجــه نمی شــوند« یــا »ایــن 
هنــر اســت« و… بــرای جلوگیــری از رســیدن 
بــه چنیــن وضعیتــی، بازیســازان انتخــاب 
می کننــد کــه هیــچ گونــه دانشــی نســبت 
بــه سیاســتی کــه بــا آن درگیــر شــده اند را 
بــه  نادان تــر  میشــود  باعــث  نپذیرند، کــه 
نظــر برســند. البتــه بــرای شــرکت ها، نادانــی 

اســت.« خوشــبختی 

»خیلــی دوســت دارم ببینــم بازی هــای 
AAA کارگردان هایــی را انتخــاب کننــد کــه 
انتخــاب  بــا   Black Panther ســازندگان 
برگزیــده  اثرشــان  بــرای  کوگلــر«  »برایــان 
ــم اشــتباهاتی دارد  ــه فیل ــن ک ــا ای ــد. ب بودن
– مثــا ایــن کــه کیلمانگــر یــک تروریســت 
سیاه پوســت تک بعــدی اســت و چــرا بایــد 

یــک مامــور CIA شــخصیت مثبــت داســتان 
تصمیماتــش  پــای  او  الاقــل   – باشــد 
می ایســتد و ســعی می کنــد بهتــر شــود و 
ــد.  ــری از او می بینی شــما تناقضــات کوچکت
فکــر کنــم مــا نیــاز داریــم تغییــرات بزرگــی در 
ــی  ــم. تغییرات نحــوه اداره اســتودیوها ببینی
کــه توســط کارگردان هایــی کــه از پروژه هــای 
آمده انــد،  بــزرگ  پروژه هــای  بــه  کوچــک 
یــک  بــه  ســال  ده هــا  بــرای  کــه  کســانی 
اســتودیو وابســته نیســتند، ایجاد می شــود. 
 AAA ایــن راهــکار بــه ســازندگان بازی هــای
ــا مســئولیت اشــتباه های  اجــازه می دهــد ت
ایده هــای  یــا  کوچک تــر،  احمقانــه 
بــه عهــده  هوشــمندانه و کوچک ترشــان را 
تــا  می دهــد  اجــازه  آن هــا  بــه  و  بگیرنــد، 
ایده هایــی کــه بــه ذهنشــان می رســد را در 
کنند،همچنیــن  ارائــه  کوچک تــر  فرم هــای 

بــا بودجــه کمتــر.«

ریهانــا پرچــت اضافــه میکند:»بــا ایــن کــه 
ــه نویســندگان  ــادی علی چیزهــای بســیار زی
ایــن صنعــت مطــرح می کننــد، مــا تــاش 
میکنیــم کــه یــک اثــر هنــری مناســب بــه 
گفتــن  بــرای  حرفــی  کــه  بیاوریــم  وجــود 
داشــته  جهــان  در  جایگاهمــان  دربــاره 
ــه فکــر فــرو ببــرد  باشــند. چیــزی کــه مــارا ب
و برایمــان ســوال ایجــاد کنــد. اگــر بــه دنبــال 
چنیــن چیــزی نیســتیم، پــس هــدف از ایــن 

چیســت؟« کار 
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نقدی بر فصل دوم آپارات گیم: ارتقای 
تجربه برای همه یا فقط یک عده خاص؟

آپدیت جدید آپارات گیم، در ظاهر به نفع تمام استفاده کنندگان از 
این پلتفرم است؛ اما باطن آن چیز دیگری را نشان می دهد...

 پرهام آقاخانی

اعمــال  شــاهد  باالخــره  پیــش،  چنــدی 
شــدن آپدیــت فصــل دوم بخــش گیمینــگ 
ســایت آپــارات بودیــم؛ رویــدادی کــه روزهــا 
بــه تبلیــغ بــرای آن پرداختــه شــده بــود و 
یــک نقطــه ی عطــف مهــم در تاریــخ ایــن 
ســایت اشــتراک ویدئــو بــه شــمار می رفــت. 
حــاال ایــن تحــول عظیــم در بخــش گیمینــگ 
چــه  دوم  فصــل  بــه  آن  ورود  و  آپــارات 
ــرای  ــد ب ــه شــدن ابزارهــای جدی ــود؟ اضاف ب
ــد جامعــه  ــا هــم آن هــا بتوانن اســتریمرها ت
کاربــری خودشــان را بهتــر مدیریــت کننــد 
و هــم طرفدارانشــان بتواننــد راحت تــر بــه 
حمایــت از آن هــا بپردازنــد. ایــن اضافــات 
مســلما کمــک شــایانی بــه بهبــود وضعیــت 
ــد کــرد. امــا ســوالی کــه  اســتریمرها خواهن
در ایــن میــان پیــش می آیــد، ایــن اســت کــه 
گیمینــگ  مســتقل  محتواســازان  تکلیــف 
چیســت و چــرا ایــن آپدیــت بــه شــدت تبلیــغ 
شــده، تنهــا بــه ارائــه خدمــات بهتــر بــه یــک 

قشــر خــاص می پــردازد؟

اســتریم کــردن بازی هــا در ایــران، یــک 
امــر خیلــی ســاده نیســت. بــرای اســتریم 
کــردن بــا یــک کیفیــت مناســب، نیــاز بــه 
یــک سیســتم قدرتمنــد داریــد تــا وظیفــه 
در  بگیــرد.  عهــده  بــه  را  ویدئــو  پــردازش 
صورتــی هــم کــه بــر روی PC بــه انجــام بازی 
بپردازیــد، بــرای اســتریم کــردن معمــوال نیاز 
بــه دو سیســتم قدرتمنــد اســت تــا یکــی از 
آن هــا بــازی را اجــرا کنــد و دومــی نیــز بــه 
امــر پــردازش اطاعــات و ارســال و دریافــت 
ــکان  ــه هــم ام ــردازد؛ چــون اینگون آن هــا بپ
هــم  و  می آیــد  پاییــن  ایــرادات  دادن  رخ 
انــدازه  از  شــاهد وارد شــدن فشــار بیــش 
بــه سیســتم اجــرا کننــده ی بــازی نیســتیم. 
عــاوه بــر ایــن، بــرای اســتریم کــردن بــا یــک 
کیفیــت مناســب، می بایســت از ارتباطــات 
هــم  یعنــی  بــرد؛  بهــره  خوبــی  اینترنتــی 
بایــد میــزان حجــم اینترنــت زیــادی را بــرای 
ایــن کار اختصــاص دهیــد و هــم ســرعت 
انتقــال داده ی بســیار خوبــی داشــته باشــید 
ــرو  ــا قطعــی روب ــا اســتریم شــما مداومــا ب ت

بازی هــای  انجــام  حیــن  در  یــا  و  نشــود 
آنایــن بــه مشــکل نخوریــد.

حــاال ایــن موضــوع را در نظــر بگیریــد کــه 
بــه خاطــر افزایــش سرســام آور نــرخ ارز و 
در  اینترنــت  کننــده ی  شرمســار  کیفیــت 
ایــران، اکثریــت گیمرهــای ایرانی از اســتریم 
قیمــت  تنهــا  نــه  هســتند.  عاجــز  کــردن 
قطعــات ســخت افــزاری و حتــی نســخه ی 
آن هــا  انجــام  )بــرای  بازی هــا  اورجینــال 
ــک کشــیده  ــن( ســر بــه فل ــه صــورت آنای ب
جوابگــوی  افــراد،  از  بســیاری  درآمــد  و 
مخــارج خریــد آن هــا نیســت، بلکــه کیفیــت 
اینترنــت ایــران نیــز بــه حــدی بــد و غیــر قابــل 
مصرفــی  تعرفه هــای  برخــی  و  بــوده  اتــکا 
اپراتورهــا و ضوابــط آن هــا )مثــل مصــرف ۴ 
برابــری حجــم اینترنــت در صــورت اســتفاده 
قــدری  بــه  نیــز  خارجــی(  دامین هــای  از 
ناعادالنــه اســت، کــه بــدون خــرج کــردن 
یــک مبلــغ گــزاف و تحمــل مقادیــر زیــادی 
از ســردرد، نمی توانیــد بــه اســتریم کــردن 

اقــدام کنیــد.
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ــی  در نتیجــه، بســیاری از گیمرهــای ایران
اســتریم  جــای  بــه  تــا  می کننــد  ســعی 
ویدئویــی  محتــوای  انتشــار  بــه  کــردن، 
خودشــان  شــده ی  شخصی ســازی 
بپردازنــد؛ عملــی کــه سال هاســت توســط 
خارجــی  ســازان  محتــوا  معروف تریــن 
یــا   Videogamedunkey همچــون 
شــدن  اســتفاده  حــال  در   PewDiePie
اســت. امــا مســئله اینجاســت کــه درســت 
هماننــد ســایر گروه هــا و نهادهــای فعــال 
آپــارات  پلتفــرم  در  گیمینــگ،  زمینــه  در 
ــت از ســازندگان مســتقل  ــز شــاهد حمای نی
بــه  پلتفــرم  ایــن  کــه  هرچنــد  نیســتیم. 
مراتــب در جایــگاه باالتــری نســبت بــه ســایر 
ســایت های اشــتراک ویدئــوی ایرانــی قــرار 

. می گیــرد
بــه  نــگاه  یــک  کــه  کافیســت  فقــط 
صفحــه ی اصلــی آپــارات گیــم بیندازیــد تــا 
بتوانیــد بــه راحتــی متوجــه ایــن موضــوع 
آپــارات  بخــش  اصلــی  صفحــه  شــوید. 
گیــم، کامــا بــه اســتریمرها و رســانه های 
بســیار مطــرح و بــزرگ گیمینــگ در کشــور 
ســایر  کــه  ایــن  بــرای  و  دارد  اختصــاص 
بیابیــد،  را  بخــش  ایــن  در  ســازان  محتــوا 
ویدئوهــا”  “همــه  بخــش  بــه  حتمــا  بایــد 
مراجعــه نماییــد. هنگامــی هــم کــه بــه ایــن 
بخــش مراجعــه می کنیــد، دوبــاره می بینیــد 
کــه رســانه های گیمینــگ در کنــار مــواردی 
ــل، در  همچــون تریلرهــا و بازی هــای موبای
ابتــدای صفحــه قــرار گرفته انــد و بــرای دیدن 
ــه انتهــای  ــد ب ــوا ســازان، بای ــار ســایر محت آث
بــه  ایــن کــه  از  ایــن صفحــه برویــد. بعــد 
انتهــای صفحــه می رســید هــم بایــد شــاهد 
و  بخــش  ایــن  بــر  نظــارت  هرگونــه  نبــود 
فــوران ویدئوهــای بــی ربــط و اســپم باشــید 
کــه از تگ هــای غیرمرتبــط بــرای اشــتراک و 
ــده شــدن آن هــا اســتفاده شــده اســت. دی

در نتیجــه، بســیاری از گیمرهــای ایرانــی 
اســتریم  جــای  بــه  تــا  می کننــد  ســعی 
ویدئویــی  محتــوای  انتشــار  بــه  کــردن، 
خودشــان  شــده ی  شخصی ســازی 
بپردازنــد؛ عملــی کــه سال هاســت توســط 
خارجــی  ســازان  محتــوا  معروف تریــن 
یــا   Videogamedunkey همچــون 
شــدن  اســتفاده  حــال  در   PewDiePie
اســت. امــا مســئله اینجاســت کــه درســت 
هماننــد ســایر گروه هــا و نهادهــای فعــال 
آپــارات  پلتفــرم  در  گیمینــگ،  زمینــه  در 
ــت از ســازندگان مســتقل  ــز شــاهد حمای نی
بــه  پلتفــرم  ایــن  کــه  هرچنــد  نیســتیم. 
مراتــب در جایــگاه باالتــری نســبت بــه ســایر 
ســایت های اشــتراک ویدئــوی ایرانــی قــرار 

. می گیــرد
بــه  نــگاه  یــک  کــه  کافیســت  فقــط 
صفحــه ی اصلــی آپــارات گیــم بیندازیــد تــا 
بتوانیــد بــه راحتــی متوجــه ایــن موضــوع 
آپــارات  بخــش  اصلــی  صفحــه  شــوید. 
گیــم، کامــا بــه اســتریمرها و رســانه های 
بســیار مطــرح و بــزرگ گیمینــگ در کشــور 
ســایر  کــه  ایــن  بــرای  و  دارد  اختصــاص 

بیابیــد،  را  بخــش  ایــن  در  ســازان  محتــوا 
ویدئوهــا”  “همــه  بخــش  بــه  حتمــا  بایــد 
مراجعــه نماییــد. هنگامــی هــم کــه بــه ایــن 
بخــش مراجعــه می کنیــد، دوبــاره می بینیــد 
کــه رســانه های گیمینــگ در کنــار مــواردی 
ــل، در  همچــون تریلرهــا و بازی هــای موبای
ابتــدای صفحــه قــرار گرفته انــد و بــرای دیدن 
ــه انتهــای  ــد ب ــوا ســازان، بای ــار ســایر محت آث
بــه  ایــن کــه  از  ایــن صفحــه برویــد. بعــد 
انتهــای صفحــه می رســید هــم بایــد شــاهد 
و  بخــش  ایــن  بــر  نظــارت  هرگونــه  نبــود 
فــوران ویدئوهــای بــی ربــط و اســپم باشــید 
کــه از تگ هــای غیرمرتبــط بــرای اشــتراک و 
ــده شــدن آن هــا اســتفاده شــده اســت. دی

می تــوان  چطــور  شــرایطی،  چنیــن  در 
گیمینــگ  محتــوای  کــه  داشــت  انتظــار 
ســاخته شــده توســط کاربــران، در معــرض 
دیــد عمــوم قــرار گیــرد؟ آن هــم در شــرایطی 
کــه سیســتم پیشــنهاد ویدئــوی آپــارات نیــز 
ــه خاطــر ایــن  ــه شــدت ضعیــف اســت و ب ب
کــه نمی توانــد فــرق بیــن محتویــات مختلــف 
را تشــخیص دهــد، ممکــن اســت محتوایــی 
بــا موضــوع متفــاوت را بــه مخاطبــان ســایت 
پیشــنهاد کنــد؟ از همــه بدتــر هــم ایــن بــوده 
کــه ســازندگان مســتقل محتــوای گیمینــگ، 
کســب  بــرای  راهــی  هیــچ  بقیــه  برخــاف 

درآمــد از ویدئوهایشــان ندارنــد.
چــه یــک تولیــد کننــده محتــوا باشــید 
و چــه یــک بازنشــر کننــده ی محتــوا، شــما 
می توانیــد توســط سیســتم کســب درآمــد 
شــدن  دیــده  میــزان  ازای  بــه  آپــارات 
کنیــد.  دریافــت  را  مبلغــی  ویدئوهایتــان، 
البتــه ایــن مــورد تنهــا در صورتــی صــادق 
اســت کــه شــما یــک ســازنده ی محتــوا در 
بحــث گیمینــگ نباشــید، چــون تیــم آپــارات 
ــه  ــدام مضحــک، کســانی ک ــک اق در طــی ی
بــازی  انجــام  حیــن  در  و  ندارنــد  کــم  وب 
گیمــر  را  نمی گیرنــد  فیلــم  خودشــان  از 
برایشــان  را  سیســتم  ایــن  و  نمی داننــد 
چهــره  نکــردن  نمایــان  نمی کننــد!  فعــال 
در ویدئوهــا و یــا اســتفاده نکــردن از ابــزار 
اعمــال  از  یکــی  فیلــم،  ضبــط  فیزیکــی 
دنیــای  در  معمولــی  کامــا  و  متــداول 
ممکــن  می شــود.  محســوب  گیمینــگ 
اســت کــه شــخص مــورد نظــر، عاقــه ای 
بــه نمایــان کــردن چهــره اش نداشــته باشــد 
و یــا بــه دالیــل مختلــف، نتوانــد کــه ایــن 

کار را انجــام دهــد و منطــق عقلــی ای وجــود 
نــدارد کــه فرصتــی کــه در اختیــار ســایرین 
قــرار دارد را بــه همیــن خاطــر از ایــن عــده 

ســلب کــرد.
طــور  ایــن  می توانیــم  نهایــت  در  پــس 
و  آپدیــت هایــپ شــده  ایــن  کــه  بگوییــم 
ــران بخــش  ــرای اکثریــت کارب مثــا مهــم، ب
نیســت.  کارآمــد  ســایت،  ایــن  گیمینــگ 
چیــزی کــه ایــن آپدیــت نشــان می دهــد، 
ــا ســایر  ــز فرقــی ب ــارات نی ایــن اســت کــه آپ
زمینــه ی  در  داخلــی  کننــدگان  حمایــت 
ادعــای  کــه  ایــن  بــا  و  نداشــته  گیمینــگ 
حمایــت از گیمینــگ و همچنیــن گیمرهــا در 
ایــران را دارد؛ امــا در عمــل، درســت هماننــد 
ســایر ادعاکننــدگان در ایــن صنعــت رفتــار 
می کنــد. تنهــا کســانی در زیــر نورافکن هــا 
کــه  می شــوند  دیــده  و  می گیرنــد  قــرار 
بضاعــت مالــی، زمانــی و تکنیکــی کافــی ای 
نمی تواننــد  کــه  کســانی  و  باشــند  داشــته 
بــا  مجبورنــد  و  بدهنــد  انجــام  را  کار  ایــن 
جامعــه  نمی تواننــد  کننــد،  کار  حداقل هــا 
کاربــری خاصــی را بــرای خودشــان تــدارک 

ببیننــد.
اگــر آپــارات می خواهــد کــه بــه صــورت 
ارائــه  خدمــات  کاربرانــش  بــه  یکســان 
دهــد و آپدیتــی درخــور بخــش گیمینگــش 
را  ویژگی هایــی  می بایســت  کنــد،  عرضــه 
پیاده ســازی نمایــد کــه تجربــه ی همــه را بــه 
ــود ببخشــد. ویژگی هایــی  طــور یکســان بهب
همچــون امــکان غیرفعــال ســازی دانلــود 
ویدئوهــا، افزایــش تعــداد تگ هــای قابــل 
اســتفاده بــرای هــر ویدئــو، افزایــش میــزان 
روی  بــر  انجــام  قابــل  ســازی  شــخصی 
پروفایل هــا، امــکان اســتفاده از ســرویس 
انتشــار  امــکان  همــه،  بــرای  درآمدزایــی 
پیــش  از  زمانبنــدی  حســب  بــر  ویدئوهــا 
رابــط  بهینه ســازی  یــا  و  شــده  تعییــن 
بــرای مدرن تــر و کارآمدتــر کــردن  کاربــری 
آن، تنهــا گوشــه ای از امکاناتــی هســتند کــه 
تیــم آپــارات می توانــد بــا ارائــه دادن آن هــا، 
ایــن پلتفــرم را  تجربــه ی تولیــد کننــدگان 
بســیار بهتــر از قبــل کنــد. حــاال ایــن کــه آیــا 
در آینــده شــاهد چنیــن مــواردی خواهیــم 
بــود و یــا همچنــان مســیر فعلــی ادامــه پیــدا 
می تــوان  زمــان  گــذر  بــا  فقــط  را  می کنــد 

فهمیــد.
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میوه ممنوع )؟(: واقع گرایی در بازی های 
دهبه بهانه انتشار بازی Death Strandingویدیویی

هن
 تر

رخ
تا

هنــر  دنیــای  از  خــارج  »واقع گرایــی« 
فقــط یــک مکتــب فکــری اســت، امــا وقتــی 
کنیــم  هنــر  وادی  وارد  را  تفکــری  چنیــن 
کمــی پایــش را فراتــر از یــک مفهــوم فکــری 
می گــذارد و تبدیــل بــه یــک ســبک و قالــب 
ویدیویــی،  بازی هــای  می شــود.  هنــری 
به رســمیت  هنــر  هشــتمین  به عنــوان 
شناخته شــده، به خاطــر ذات متفاوت شــان 
یــا  عجیــب  رفتــاری  تولــد  بــدو  همــان  از 
بــا  بیمارگونــه   بگوییــم  می توانیــم  حتــی 
بــودن  نزدیــک  داشــته اند.  واقع گرایــی 
به ســراغ  کــه  بــازی  جدیدتریــن  عرضــه 
 ،Death Stranding رفتــه،  واقع گرایــی 
باعــث شــد مــا فرصــت را غنیمــت بشــماریم 
و نگاهــی بــه تاریخچــه ارتبــاط واقع گرایــی 
ایــن  آینــده  و  ویدیویــی  بازی هــای  و 

کــه  ببینیــم  ادامــه  در  و  بیندازیــم  ارتبــاط 
جدیدتریــن اثــر کوجیمــا قــرار اســت چگونــه 

ببــرد. بهــره  خــود  در  واقع گرایــی  از 

کــه  عرصــه ای  تنهــا  گفــت  می تــوان 
مکتــب  یــک  به عنــوان  را  واقع گرایــی 
ــورد  ــش می کشــد، عرصــه م ــه چال ــری ب فک
ویدیویــی  بازی هــای  یعنــی  مــا  عاقــه 
نیــز  انیمیشــن  عرصــه  و  ســینما  اســت. 
نــرم  ایــن فلســفه دســت وپنجه  بــا  مــدام 
ــی  ــش جلوه های ــرای نمای ــد و از آن ب کرده ان
نــو و خــاص نیــز اســتفاده کرده انــد، ولــی 
)هنرهــا(  عرصه هــا  ایــن  از  هیچ کــدام 
ــی  ــودن بازی هــای ویدیوی ــی ب ــزه تعامل غری
را ندارنــد. یــک بــازی ویدیویــی دارای ذاتــی 
غیرواقعــی و غیرطبیعــی اســت و وقتــی مــا 

ایــن عرصــه غیرواقعــی،  تــاش کنیــم در 
بیاوریــم،  به وجــود  واقعــی  تجربه هایــی 
فکــری  مکتــب  یــک  کشــیدن  چالــش  بــه 
را از ســر گرفته ایــم؛ زیــرا طراحــی تمامــی 
ــی  ــازی و مکانیک هــای گیم پل اجــزای یــک ب
آن براســاس اعمــال و مفهوم هــای آشــنا و 
واقعــی انجــام می شــوند، امــا در یــک بــازی 
بــا دنیــا و داســتانی انتزاعــی، ایــن مفاهیــم 
واقعــی دچــار تغییــر و تحوالتــی می شــوند 
ــازی  تــا در قالــب آن دنیــا و در قالــب یــک ب
ــن حــال جــذاب  ــی و در عی ــی منطق ویدیوی

بیاینــد. به نظــر 
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این کــه مــا فقــط بخواهیــم یــک »تجربــه 
عملــی  بیاوریــم،  به وجــود  واقع گــرا« 
متفــاوت اســت بــا تــاش بــرای پیاده ســازی 
ویدیویــی.  بــازی  یــک  در  »واقعیــت« 
و  اول  قســمت  مهــم  ایــن  بــارز  مثــال 
 Red Dead Redemption بــازی  دوم 
شــاهد  بــازی  اول  قســمت  در  اســت. 
بــا  گرافیــک  و  گیم پلــی  واقع گرایانه تریــن 
بــازی  عرضــه  و  ســاخت  زمــان  بــه  توجــه 
تجربــه ای  کــرد  تــاش   RDR1 هســتیم. 
واقع گــرا را خلــق کنــد و ایــن یعنــی اگــر شــما 
بیــش از حــد بــا اســب خــود ســفر می کردیــد 
و بــا ســرعت زیــاد مــدام او را مجبــور بــه 
اســب  نهایــت  در  می کردیــد،  تاخت وتــاز 

شــما از پــا درمی آمــد. در RDR2 اگــر بــه فکــر 
خــورد و خــوراک اســب خــود نباشــید، بــه او 
اســتراحت ندهیــد و مواظــب اش نباشــید، 
کنیــد  کــه فکــر  از چیــزی  خیلــی ســریع تر 
وســیله حمل ونقــل خــود را در غــرب وحشــی 
اصــا  کــه  اتفاقــی  می دهیــد؛  دســت  از 
خوشــایند   RDR2 واقع گرایانــه  دنیــای  در 
نیســت. امــا در RDR1 بــا این کــه در همــان 
مشــغول  ماجراجویــی  بــه  وحشــی  غــرب 
بی اســب  بیابــان  وســط  اگــر  می شــدید، 
 RDR2 از  راحت تــر  به نســبت  می شــدید 
می توانســتید گلیــم خــود را از آب بیــرون 
بکشــید و زنــده )و البتــه ســالم( خودتــان را 

بــه یــک پناهــگاه نزدیــک برســانید.
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ارائــه  افتــاد،   RDR1 در  کــه  اتفاقــی 
تجربــه ای واقع گــرا بــود به واســطه طراحــی 
واقعیــت  در  کــه  گیم پلــی  مکانیک هــای 
وجــود دارنــد، امــا ایــن مکانیک هــا از حیــث 
پیاده ســازی مناســب یــک »بــازی« ویدیویی 
طراحــی شــدند تــا نــه بازیکــن از انجــام آنهــا 
نــه بگویــد »سیســتم رام  خســته شــود و 
کــردن اســب و شــکار حیوانــات می توانســت 
واقعی تــر باشــد«. هــر بازی ســاز و بازیکــن 
عاشــق »واقع گرایــی« بایــد ایــن حقیقــت 
را مــدام بــرای خــودش یــادآوری کنــد کــه 
یــک بــازی بایــد ســرگرم کننده باشــد. انجــام 
کارهــای مختلــف مثــل رام کــردن اســب، 
از  مواظبــت  و  فــردی  بهداشــت  رعایــت 
وســایل و دارایی هــا در واقعیــت نیــز خیلــی 
ســرگرم کننده نیســتند کــه بخواهیــم آنهــا را 
مســتقیم و بــدون هیــچ تغییــری وارد یــک 
بــازی ویدیویــی بکنیــم. RDR2 در مقابــل، 
بازیکــن را مجبــور بــه انجــام چنیــن کارهایی 
بــه  را  کارهــا  ایــن  بازیکــن  اگــر  و  می کنــد 
یــا  نمی مانــد  زنــده  ندهــد،  انجــام  موقــع 
به شــکل ناخوشــایندی زندگــی می کنــد تــا 
بمیــرد! بــا این کــه RDR2 واقع گرایانه تریــن 
ــازی ویدیویــی اســت کــه تاکنــون ســاخته  ب
نقطــه  از  کــرده خیلــی  تــاش  امــا  شــده، 
حیــن  و  نشــود  دور  واقع گــرا«  »تجربــه 
مکانیک هــای  واقعیــت،  پیاده ســازی 

گیم پلــی بــازی را طــوری طراحــی کنــد کــه 
ســرگرم کننده  بازیکــن  بــرای  آنهــا  انجــام 
باشــد و دنیایــی خلــق کنــد کــه گشــت وگذار 
در آن یــک ماجراجویــی خاطره انگیــز باشــد.

بازی هــای ویدیویــی از اجــزای متنوعــی 
تشــکیل می شــوند و ایــن یعنــی هــر بازیکــن 
بــا اجــزای متفاوتــی تعامــل دارد کــه ایــن 
یــا  باشــند  واقع گرایانــه  می تواننــد  اجــزا 
ســبک  بازی هــای  در  مثــال،  بــرای  خیــر. 
ــه بازیکــن  ــا بازی هایــی کــه ب ماجراجویــی ی
تــاش  می دهنــد،  تصمیم گیــری  قــدرت 
شــخصیت ها  بیــن  ارتباطــات  می شــود 
بازیکــن  تصمیم گیری هــای  عواقــب  و 
تــا جــای ممکــن بــه شــکلی منطقــی روی 
صحبــت  بگــذارد.  تاثیــر  بــازی  آن  دنیــای 
تصمیم گیــری  و  شــخصیت ها  بــا  کــردن 
تنهــا  داســتانی  خــط  یــک  تجربــه  حیــن 
ــه  ــی اســت ک ــازی ویدیوی ــک ب ــک جــز از ی ی
مکانیــک  یــک  به عنــوان  را  آن  می تــوان 
گرفــت.  نظــر  در  واقع گرایانــه  گیم پلــی 
نحــوه تیرانــدازی، پــرش، دویــدن، پرتــاب 
ــواع مکانیک هایــی  ــارزه و غیــره ان اشــیا، مب
هســتند کــه می تــوان آنهــا را یــا واقع گرایانــه 
چیــزی  یــا  غیرواقعــی  یــا  کــرد،  طراحــی 

دو. ایــن  بینابیــن 

یــک مثــال خــوب دیگــر نیــز می تــوان در 
مکانیک هایــی  طراحــی  چگونگــی  زمینــه 
بازی هــای  زد: ســری  واقع گرایــی  وادی  در 
 .Forza Horizon و Forza Motorsport
ســری اول فورتــزا یــک شبیه ســازی رانندگــی 
واقعی تریــن  جــزو  به امــروز  تــا  کــه  اســت 
بازی هــای  در  رانندگــی  شبیه ســازی 
بــا  شــما  بــازی  ایــن  در  بــوده.  ویدیویــی 
ــا جایــی می توانیــد  تنظیــم درجــه ســختی ت
پایــان هــر دور  از  پــس  کــه  برویــد  پیــش 
خرابــی  ازای  در  می بایســت  مســابقه، 
پدال هــا، بدنــه ماشــین و ســاییدگی تایرهــا 
مســابقه  در  وگرنــه  کنیــد؛  پرداخــت  پــول 
بعــدی عملکــرد ماشــین شــما افــت می کنــد 
و ایــن روی اعتبــار زندگــی شــما به عنــوان 
از  می گــذارد.  تاثیــر  حرفــه ای  راننــده  یــک 
ــم کــه  ــزن را داری طــرف دیگــر، ســری هورای
ــه کار  ــز کاری ب ــن درجــه ســختی نی در آخری
خرابی هــا و این طــور مســائل فنــی نــدارد. 
بــه  زیــاد  را  ماشــین تان  هورایــزن  در  اگــر 
درب ودیــوار بکوبیــد، در نهایــت به ســختی 
ایــن  به عــاوه  و  برانیــد  را  آن  می توانیــد 
جریمــه، امتیــازات و مهارت هایــی کــه جمــع 
دســت تان  از  هــر ضربــه  بــا  نیــز  کرده ایــد 
داریــم  را  بــازی  یــک  این جــا  در  می رونــد. 
واقعــی  مکانیک هــای  پیاده ســازی  بــا  کــه 
خــودش،  خواســته  بــه  بازیکــن،  بــرای 
چالــش می آفرینــد و دیگــری بــرای ســرگرمی 
نمی گــذارد  امــا  شــده،  ســاخته  محــض 
باقــی  بی پاســخ  بازیکــن  بی دقتی هــای 
دنیــای  در  کــه  بی دقتی هایــی  بماننــد؛ 
ســنگین تر  به مراتــب  عواقبــی  بــا  واقعــی 

می شــوند. داده  پاســخ 
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متوجــه شــدیم کــه »کوجیمــا« در زمینــه 
واقع گرایــی می خواهــد پایــش را از ســری 
واقع گرایانــه اش  مخفــی کاری  و   MGS
نمایش هــا  ایــن  از  پیــش  بگــذارد.  فراتــر 
شــکل  بــازی  حــول  کــه  هیاهویــی  و 
واقع گرایــی  مــورد  در  کوجیمــا  گرفــت، 
در  آن  از  اســتفاده  بــه  خــودش  عاقــه  و 
آثــارش صحبــت کــرده بــود. تجربــه نویــن 
کنتــرل بازیگرهــای واقعــی در یــک دنیــای 
غیرواقعــی و عاقــه بــه تجربــه خشــونت و 
درد واقع گرایانــه از جملــه مــواردی بودنــد 
کــه او بــه آنهــا عاقــه نشــان داده بــود. مــورد 
اول به خــودی خــود چیــز جدیــدی نیســت، 
DS حســابی روی آن تاکیــد داشــته  ولــی 
و روی آن مانــور داده و پیاده ســازی مــورد 
دوم نیــز بســته بــه طــرح و فکــری کــه در 
ــد  ــا بازی ســاز اســت، می توان ذهــن طــراح ی
متفــاوت  ســبکی  هــر  در  و  بــازی  هــر  در 
باشــد. در MGS تاثیــرات خشــونت و جنــگ 
 Death ــم و در تریلرهــای واقعــی را دیده ای
شــخصیت  کــه  دیده ایــم  نیــز   Stranding
ســفرهای  از  بعــد  »ســم«  بــازی  اصلــی 
طوالنــی خســته می شــود، کثیــف می شــود، 
ــدد و ناخن هایــش  ــه می بن کــف پایــش پین
بــه  توجــه  بــا  حتــی  می آینــد؛  در  جــا  از 
دریافــت  بــازی  از  االن  تــا  کــه  اطاعاتــی 
کــه  بزنیــم  حــدس  می توانیــم  کرده ایــم، 
ــز  ــازی از نظــر روحــی نی ــی ب شــخصیت اصل
دچــار درد عاطفــی بزرگــی شــده کــه عواقــب 
بازتــاب  بــازی  و مــرور آن درد در داســتان 
داده خواهــد شــد. هنــوز مشــخص نیســت 
کــه DS تــا چــه حــد روی تجربــه خشــونت و 
درد همــراه آن مانــور می دهــد و تــا چــه حــد 
می گــذارد،  به نمایــش  واقع گرایانــه  را  آن 
ــارزه ای کــه در تریلرهــا  ــرا صحنه هــای مب زی
نبوده انــد،  خشــونت بار  خیلــی  دیدیــم 
امــا ایــن وجــه از بــازی چیــزی نیســت کــه 

کنیــم. آن صحبــت  دربــاره  می خواهیــم 

کــه  بازی هــا  اجــزای  از  دیگــر  یکــی 
از  بســیاری  مــزاق  بــه  آن  در  واقع گرایــی 
مخاطب هــای بازی هــای ویدیویــی خــوش 
می آیــد، واقعــی بــودن جلوه هــای دیــداری 
ــان ســاده، همــان گرافیــک( اســت.  ــه زب )ب
تماشــا و تعامــل بــا دنیایــی کــه در ظاهــر 
خیلــی شــبیه بــه واقعیــت اســت بــرای هــر 
ایــن  در  زیــرا  اســت،  هیجان انگیــز  فــردی 
دنیــای به ظاهــر واقعــی، می توانــد کارهایــی 
بکنــد کــه هیچ وقــت امــکان انجــام آنهــا را 
عــاوه  نــدارد. همیــن مهــم،  واقعیــت  در 
عرصــه  شــدن  پرمخاطــب  بــه  کمــک  بــر 

»واقعیــت مجــازی«، همواره اهرمی بســیار 
قــوی بــرای تبلیــغ و جــذب مخاطــب بــرای 
بازی هــا بــوده. حــال پــس از بررســی اجمالی 
تاریخچــه ارتبــاط واقع گرایــی بــا بازی هــای 
ــری  ــن اث ــم ســراغ جدیدتری ــی، بروی ویدیوی
کــه قــرار اســت بــا واقع گرایــی، خــودش را 
بــه خــورد مخاطــب بدهــد و ایــن اثــر چیــزی 

!Death Stranding جــز  نیســت 
تــا قبــل از نمایش هــای یــک ســاعتی از 
گیم پلــی DS، ایــده ای نداشــتیم کــه ایــن 
بــازی قــرار اســت چگونــه مــا را در دنیــای 
خــودش رهــا کنــد و بعــد از ایــن نمایش هــا، 
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کــه  نیســت  بــازی  اولیــن  یقینــا   DS
مکانیک هــای  و  اجــزا  در  می کنــد  تــاش 
ــه واقعیــت نزدیــک  ــا جــای ممکــن ب خــود ت
ــک  ــه در ی ــازی اســت ک ــن ب ــا اولی باشــد، ام
می خواهــد  انتزاعــی  یــا  خیالــی  دنیــای 
واقع گــرا باشــد. در دنیــای DS موجوداتــی 
عجیب وغریــب و خــاص ایــن دنیــا وجــود 
دارد و المان هــای داســتانی DS اگــر هــم 
واقعــی  مفاهیــم  بازگوکننــده  اســتعاره  در 
ــازی هویتــی  باشــند، امــا در قالــب دنیــای ب
غیرواقعــی دارنــد. ایــن مهــم کــه شــخصیت 
اصلــی/ بازیکــن بــرای انجــام ماموریت هــا 
و پیشــروی در بــازی بایــد بــا چالش هایــی 
اندازه گیــری شــده روبــه رو شــود  دقیــق و 
کــه براســاس واقعیــت و قوانیــن فیزیــک 
دنیایــی  در  هــم  آن  شــده اند،  طراحــی 
تجربــه ای  شــوق  و  هیجــان  غیرواقعــی، 
جدیــد را در بازیکــن ایجــاد می کنــد کــه قبــا 

در هیــچ بــازی ویدیویــی آن را تجربــه نکرده. 
از حیــث مکانیک هــای گیم پلــی و کنتــرل 
 Death Stranding اصلــی،  شــخصیت 
کــه  بــازی اســت  به نظــر واقع گرایانه تریــن 
تــا به حــال ســاخته شــده. در بــازی شــما بــار 
وســایلی کــه بــا خــود حمــل می کنیــد را بایــد 
تنظیــم کنیــد زیــرا روی اســتقامت، ســرعت 
و حتی زنده ماندن شــما در شــرایط بحرانی 
از  عبــور  و  پیــاده روی  حیــن  اســت.  موثــر 
موانــع طبیعــی چــون کوه هــا و صخره هــا 
نیــز بایــد حواس تــان جمــع باشــد پای تــان 
را کجــا می گذاریــد و بــا چــه ســرعتی حرکــت 
می کنیــد، زیــرا اگــر دســت از پــا خطــا کنیــد 
ممکــن اســت از بــاالی کــوه ســقوط کنیــد 
ــد( و  ــز بخوری ــر خوش شــانس باشــید لی )اگ
هــم بــه خودتــان و هــم بــه محموله تــان 

آســیب بزنیــد.

در  واقعیــت  پیاده ســازی  بــرای  تــاش 
و  ابــزار  دارای  کــه  دنیــای غیرواقعــی  یــک 
موجــودات انتزاعــی اســت، ایــن حــس را بــه 
بازیکــن منتقــل می کنــد کــه االن در دنیایــی 
قــرار دارد کــه به خوبــی آن را می شناســد و 
بــا راه چــاه زندگــی در آن نیــز آشناســت، امــا 
اتفاقاتــی در ایــن دنیــا افتاده کــه با واقعیت 
او بیگانــه هســتند و بایــد بــا چیزهایــی کــه 
بــه آنهــا دسترســی دارد، بــا ایــن واقعیــت 
بیگانــه دســت وپنجه نــرم کنــد. دیگــر آثــار 
چــون آثــار ســینمایی، رمان هــا و غیــره نیــز 
همیشــه و کمابیــش در تــاش بــرای انتقــال 
ــد،  ــه مخاطــب خــود بوده ان چنیــن حســی ب

امــا یــک بــازی ویدیویــی به دلیــل تعاملــی 
بــودن اش پتانســیل ایــن را دارد کــه چنیــن 
خــود  بــه مخاطــب  تمام وکمــال  را  حســی 
القــا کنــد. ایــن همــان چیــزی اســت کــه 
چالــش  »بــه  به عنــوان  آن  از  مقالــه  اول 
کشــیدن واقع گرایــی« یــاد کــردم. امــا حیــن 
 DS بــه چالــش کشــیدن ایــن فلســفه، در
یــک فلســفه دیگــر نیــز بــه چالــش کشــیده 
می شــود و آن هــم فلســفه قالــب هنــری 
اســت کــه در آن پیــاده شــده؛ یــک بــازی 

ویدیویــی.
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کــه  بــازی دیدیــم  نمایــش گیم پلــی  در 
ــا  ــی را ی »ســم« مســافت های بســیار طوالن
بایــد پیــاده روی کنــد یــا بــدود. اول نمایــش 
ــا خــود گفتیــم کــه خــوب، حتمــا در  ــازی ب ب
دنیــای بــازی فعالیت هایــی بــرای ســرگرم 
شــدن وجــود دارد، امــا رفته رفتــه متوجــه 
شــدیم کــه محیط هــای جهــان بــازی خیلــی 
هــم مملــو از انــواع فعالیت هــا و چالش هــا 
نیســتند. ایــن، همــان بخشــی اســت کــه 
ــر کــه خیلــی  ــودن یــک اث ــازی« ب هویــت »ب
بــه ســمت واقع گرایــی مــی رود را به خطــر 
می انــدازد. کوجیمــا تاییــد کــرده کــه قابلیــت 
خواهــد  وجــود  بــازی  در   Fast Travel
داشــت )به شــکل خــاص خــود بــازی(، امــا 
چیــزی کــه مــا تــا االن از یــک بــازی جهان بــاز 
دیده ایــم و بــا آن ســرگرم شــده ایم، دنیایــی 
مملــو از محتواهــای جــذاب و ماجراجویانــه 
بــوده کــه عطش برای گشــت وگذار و کشــف 
ــادی  ــد. جــا دارد این جــا ی ــدار کن ــا بی را در م
کنیــم از دویدن هــا و پیاده روی هــای یــک تــا 
 !Shenmue 2 دو ســاعتی بیــن شــهرها در
پیاده روی هایــی کــه چیــزی جــز انجــام عمــل 
پیــاده روی و طــی کــردن مســافت بیــن دو 

شــهر نبودنــد.

 Death البتــه، دربــاره خالــی بــودن دنیای
Stranding چالش هــای چگونگــی رســیدن 
بــه مقصــد بــا توجــه بــه واقع گرایــی بــازی و 
وجــود دشــمن ها هنــوز ســر جایــش اســت، 
امــا کوجیمــا گفتــه کــه هــدف اش این اســت 
تــا بازیکــن در دنیــای DS احســاس تنهایــی 
کنــد و اضطــراب نداشــتن پناهگاهــی امــن 
درمقابــل دشــمن ها و تهدیدهــای بیگانــه 
را عــاوه بــر محمولــه کولــه پشــتی اش بــا 
خــود حمــل کنــد. همچنیــن، کوجیمــا گفتــه 
ــه زمــان  ــان رســاندن DS ب ــه پای ــرای ب کــه ب
بــازی  در  پیشــروی  و  اســت  نیــاز  زیــادی 
رونــد  داســتانی اش  خــط  کــردن  دنبــال  و 
ــد کــه  ــه نمان ــدی را در پیــش دارد. ناگفت کُن
او بــه ایــن موضــوع نیــز اشــاره کــرده کــه 
ارزیابــی درســت و به جــای بــازی نیــز کاری 

بســیار وقت گیــر اســت.

تمامــی  از  دقیقــا  هنــوز  این کــه  بــا 
مکانیک هــای گیم پلــی و زیروبــم بــازی خبــر 
نداریــم، امــا هــر چــه دیده ایــم و از کوجیمــا 
انقابــی  بــازی  یــک  از  خبــر  شــنیده ایم، 
می دهــد؛  واقع گرایــی  زمینــه  در  حداقــل 
انقابــی کــه چــه در صــورت شکســت و چــه 
در صــورت پیــروزی می توانــد یــک تجربــه 

ــازی باشــد.  ــرای صنعــت ب و درســی بــزرگ ب
بــا نزدیــک بــودن نســل جدیــد کنســول ها 
و پیشــرفت بی وقفــه تکنولــوژی، در نهایــت 
یــک ســوال پیــش می آیــد کــه واقع گرایــی 
پیــش  کجــا  تــا  ویدیویــی  بازی هــای  در 
خواهــد رفــت؟ آیــا روزی فــرا خواهــد رســید 
ــار واقع گــرا را به جــای بازی هــای  کــه ایــن آث
واقع گــرا  تعاملــی  عناویــن  ویدیویــی، 
بخوانیــم؟ یــا شــاید هــم »واقع گرایــی« بــه 
ســبک جدیــدی در لیســت ژانرهــای بازی هــا 
تبدیــل شــود. بــه هــر حــال، همیــن االن 
ــت Discovery Mode بازی هــای  هــم حال
 Origins و Assassin’s Creed Odyssey
را می تــوان جداگانــه از بــازی خریــداری کــرد. 
مبــارزه،  مکانیک هــای  آن  در  کــه  حالتــی 
بــازی  المان هــای  دیگــر  و  ماموریت هــا 
دو  ایــن  جهان هــای  و  می شــوند  حــذف 
ــازی تبدیــل بــه شبیه ســازهای گردشــگری  ب

یونــان و مصــر باســتان می شــوند.
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چرا سری Gran Turismo افت کرد؟
عرفان رحیمی صادقبررسی ابعاد مختلف ماجرا

ســاز  شــبیه  بازی هــای  بــه  کــه  وقتــی 
کنســول های  هشــتم  نســل  در  ریســینگ 
ویدیویــی نــگاه می کنیــم، اصــال عجیــب و 
دور از انتظــار نیســت کــه اولیــن اســمی کــه 
بــه ذهــن هــر کــدام از مــا خطــور می کنــد، 
ســری Forza باشــد. ایــن فرنچایــز شــبیه 
ســاز ریســینگ کــه از عناویــن فرســت پارتــی 
شــرکت مایکروســافت محســوب می شــود، 
تــا بــه حــال بــه موفقیت هــای گســترده ای 
دســت پیــدا کــرده اســت و بــرای خیلــی از 
ماهــا بــرای مدتــی طوالنــی، یــک فرنچایــز 
ــوده کــه هــر  محبــوب و دوســت داشــتنی ب
ســاله بــا اشــتیاق زیــاد منتظــر معرفــی و 
عرضــه نســخه جدیــد آن هســتیم. امــا نکتــه 
بزرگــی کــه اینجــا وجــود دارد و شــاید عــده 
آگاهــی  آن  از  جــوان  بازی بــازان  از  زیــادی 

اســم  کــه  اســت  ایــن  باشــند،  نداشــته 
ریســینگ  بازی هــا و عناویــن شــبیه ســازِ 
 Forza ســری  بــا  متــرادف  هــم  همیشــه 
نبــوده اســت؛ دوره ای هــم وجــود داشــته 
کــه ســری بازی هــای هاردکــور و حرفــه اِی 
اســتودیوی خــوش  اثــر   ،oGran Turism
 ،Polyphony Digital معــروف  و  نــام 
کنتــرل اوضــاع را در ایــن ســبک در دســت 
داشــت. در حالــی کــه ایــن فرنچایــز کهنه کار 
و قدیمــی همچنــان بــه طــور غیــر منتظــره ای 
بــه فــروش بــاالی خــودش ادامــه می دهــد، 
 Gran امــا هیــچ شــکی نیســت کــه امــروز
تــازه و  تــر و  Turismo دیگــر آن فرنچایــز 

ــود، نیســت. جوانــی کــه یــک زمانــی ب
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جایــی  بازمی گردیــم،   ۱۹۹۲ ســال  بــه 
کازونــوری  اســم  بــه  کننــده ای  تهیــه  کــه 
 )Kazurori Yamauchi(، یامائوچــی 
گروهــی از هفــت توســعه دهنــده مختلــف 
ــد  ــازی جدی ــا یــک ب را دور هــم جمــع کــرد ت
بــرای کنســوِل   Gran Turismo اســم بــه 
پلی استیشــن  یعنــی  ســونی  روی  پیــش 
انجــام  از  او  اصلــی  هــدف  کننــد.  تولیــد 
چنیــن کاری ایــن بــود تــا ســبک شــبیه ســاز 
ریســینگ را وارد جریــان اصلــی بازی هــای 
ویدیویــی کنــد و آن را بــه عنــوان یــک ســبک 
ــدری  ــه ق ــد. او ب ــی کن ــه مــردم معرف ــازه ب ت
بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف محکــم و 
جــدی بــود کــه هیــچ چیــز نمی توانســت او را 
از تــاش بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف منــع 
 Gran Turismo کنــد. توســعه و ســاخت
بــرای او بــه معنــی کل زندگــی اش بــود و 
حاظــر بــود بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف 
از همــه چیــز خــود دل بکنــد. او یــک بــار 
در مصاحبــه ای کــه بــا Autoweek انجــام 
“پنــج  کــه:  بــود  گفتــه  چنیــن  بــود،  داده 
ســال طــول کشــید. در ایــن پنــج ســال، مــا 
نمی توانســتیم پایــان راه خــود را ببینیــم. 
و  بیــدار می شــدم  خــواب  از  کار  مــن ســر 
ــاره می خوابیــدم. هــوا رو  همانجــا هــم دوب
بــه ســردی بــود و مــن از روی همیــن متوجــه 
می شــدم کــه فصــل زمســتان از راه رســیده. 
از ســال در  فکــر می کنــم فقــط چهــار روز 

خانــه بــودم“.

و  ســخت  دوران  آن  گذشــت  از  پــس 
ایــن  عرضــه  ســاله،  پنــج  فرســای  طاقــت 
موفقیت هــای  بــا   ۱۹۹۷ ســال  در  بــازی 
همــراه  بــازی  ایــن  بــرای  بزرگــی  تجــاری 
شــد کــه از نظــر منتقدیــن هــم بــه خوبــی 
مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه بــود و همــه بــه 
تعریــف و تمجیــد از آن مشــغول بودنــد. 
ایــن بــازی هنــوز هــم بــا دارا بــودن رکــوردی 
میلیــون   ۱۰.۸۵ فــروش  کــه  بی نظیــر 
نســخه ای آن را در کل دوران حضــورش در 
بــازار نشــان می دهــد، تــاج پادشــاهی را بــه 
عنــوان پرفروش تریــن بــازی کنســول اولیــه 
ــا امــروز، روی ســر خــودش  پلی استیشــن ت
ــه چنیــن رکــورد  دارد. دلیــل دســتیابی آن ب
چشــم گیــری بــه هیــچ وجــه ناشــناخته و 
نامعلــوم نیســت چــرا کــه بــا داشــتن ۱۴۰ 
هــوش  و  پیســت   ۱۱ مختلــف،  خــودروی 
مصنوعــی بســیار عالــی در مقایســه با دوران 
خــود، Gran Turismo توانســت خــودش 
و  گذار تریــن  تاثیــر  از  یکــی  عنــوان  بــه  را 
ریســینگی  بازی هــای  العاده تریــن  فــوق 
کــه تــا آن زمــان در کل صنعــت بازی هــای 
بــه همــه ی  بــود،  رایانــه ای ســاخته شــده 
مــردم ثابــت کنــد. ایــن موضــوع باعــث شــد 
تــا Yamauchi دقیقــا بــه همــان چیــزی کــه 
ــل  ــی تبدی ــود، یعن ــدوار ب می خواســت و امی
شــدن بــازی جدیــد خــود بــه یکــی از بهتریــن 
عناویــن موجــود در بــازار، دســت پیــدا کنــد و 

آرزو هــای خــود را محقــق شــده ببینــد.

Gran Turismo در حال محو شدن در افق!
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نســخه  منتظــره ی  غیــر  موفقیت هــای 
اول ایــن مجموعــه، ایــن ایــده را در ذهــن 
روی  تــا  آورد  وجــود  بــه   Yamauchi
امیــد  ایــن  بــا  کنــد؛  کار  هــم  آن  دنبالــه 
بــه  اول  بــازی  در  کــه  فرمول هایــی  کــه 
بهبــود  ایــن،  از  بیــش  را  بــود  گرفتــه  کار 
عنــوان   ۱۹۹۹ ســال  در  ببخشــد.  ارتقــاء  و 
ــه  ــه اســم Gran Turismo ۲ روان ــازه ای ب ت
سراســر  گیــم  فروشــگاه های  قفســه های 
دنیــا شــد کــه رقــم بــاور نکردنــی ۶۵۰ خــودرو 
اختیــار  در  را  مختلــف  ســازنده های  از 
بازی بــازان قــرار مــی داد. همیــن امــر باعــث 
تاثیــر گذارتــر   Gran Turismo 2 تــا شــد 
بــه  خــود  اول  نســخه  از  طلبانه تــر  جــاه  و 
نظــر برســد. متاســفانه یــک ســری خطــا و 
گلیچ هــا باعــث خــراب کــردن تجربــه ایــن 
تحــت  را  آن  و عرضــه  بودنــد  بــازی شــده 
تاثیــر قــرار دادنــد کــه شــاید بــه خاطــر ایــن 
کــه پروســه ســاخت آن بــه ســرعت پیــش 
ایــن  بودنــد.  آمــده  بــه وجــود  بــود،  رفتــه 
ــه فکــر راه  موضوعــات باعــث شــد ســونی ب
ایــن مشــکات باشــد  بــرای حــل  چــاره ای 
کــردن  عرضــه  بــا  راســتا  همیــن  در  کــه 
به روزرســانی های جایگزیــن، ســعی در حــل 

کــردن ماجــرا داشــت. و فصــل 

البتــه، خوشــبختانه بــه نظــر نمی رســید 
ــرای ایــن  ــع بزرگــی ب کــه ایــن مشــکات مان
ســری بــه وجــود بیاورنــد و آن را از دســتیابی 
بــه موفقیت هــای جهانــی بــاز دارنــد کــه خبــر 
بســیار خوشــحال کننــده ای بــرای ایــن ســری 
داش کامــل  آمادگــی   Yamauchi بــود. 
Polyphony Digital قــادر بــود بــه انــدازه 
جلوه هــای  و  گرافیــک  ماحظــه ای  قابــل 
بصــری نســخه بعــدی ایــن ســری را بــا بهبــود 
 Gran Turismo امــر  همیــن  ببخشــد. 
بــا  کــه  می ســاخت  قــادر  را   3: A-Spec
اســتفاده از قــدرت کنســول نســل جدیــد، 
جزئیــات خیــره کننــده و چشــم نــوازی بــرای 
در  بــازی،  ایــن  پیســت های  و  خودروهــا 
ــاورد.  ــه وجــود بی ــا دوران خــود ب مقایســه ب
ایــن افزایــش کیفیــت در جزئیــات بصــری 
تیــم ســازنده ایــن بــازی را مجبــور می کــرد 
تــا تعــداد خودروهایــی کــه در ایــن بــازی 
وجــود دارد را بــه ۱۸۰ خــودرو کاهــش دهــد 
تــا مطمئــن باشــد کــه کیفیــت و گرافیــک 
ایــن بــازی همچنــان در ســطح باالیــی باقــی 

خواهــد مانــد.

ــدا کــردن تعــداد خودروهــای  کاهــش پی
اندکــی  بهــای  مجموعــه،  ایــن  در  موجــود 
بــود کــه بایــد در ازای داشــتن گرافیــک و 
جلوه هــای بصــری بهتــر پرداخــت می شــد 
تــا بدیــن ترتیــب، گیــم پلــی دچــار آســیب 
ــان پیشــرفته باقــی  دیدگــی نشــود و همچن
کــه  نکشــید  طــول  زیــادی  مــدت  بمانــد. 
منتقیــدن بــار دیگــر شــروع بــه تعریــف و 
ــی  ــم  پل ــد و از گی ــازی کردن ــن ب ــد از ای تمجی
بهبــود یافتــه و ویژگی هــای دیگــر ایــن بــازی 
کــه  کردنــد  تعریــف  تــاب  و  آب  بــا  چنــان 

نشــان مــی داد واقعــا عاشــق آن شــده اند. 
را هنــوز هــم می تــوان جــزو  ایــن نســخه 
پرفروش تریــن عناویــن کل دوران در تاریــخ 
دانســت.  ویدیویــی  بازی هــای  صنعــت 
همچنیــن در حــال حاضــر وبســایت معتبــر 
عنــوان  بــه  را  آن   GamingRankings
دومیــن بــازی برتــر ریســینگ کل دوران نیــز 
بــه حســاب مــی آورد کــه نشــان از ارزش و 

اهمیــت بســیار بــاالی ایــن بــازی دارد.

پیروزی هــا  رونــد  در  کــس  هیــچ  ولــی 
 Yamauchi دار  دنبالــه  موفقیت هــای  و 
نمی کــرد.  پیــدا  کــردن  اســتراحت  فرصــت 
ــار  ــه همــراه تیــم ســخت کــوش خــود ب او ب
دیگــر آمــاده بــود تــا پــروژه بعــدی خــود را 
 Gran Turismo 4: Prologue .آغــاز کنــد
 Gran روی  پیــش  عنــوان  عرضــه ی 
Turismo 4 را نویــد مــی داد تــا یــک ســری 
المان هــای  و  یافته تــر  بهبــود  ویژگی هــای 
 Polyphony می خواســت  کــه  جدیــد 
اضافــه  ســری  ایــن  فرمــول  بــه   Digital
کنــد، در زمــان نســخه اصلــی ایــن بــازی در 
ــن  ــی کــه ای ــه شــود. در حال ــه کار گرفت آن ب
عنــوان فقــط در کشــور ژاپــن و قــاره اروپــا 
امــا همچنــان  فــروش گذاشــته شــد،  بــه 
نســخه  میلیــون  یــک  از  بیــش  توانســت 

باشــد. داشــته  فــروش 

 Gran بــازی  کامــل  نســخه  کــه  زمانــی 
Turismo 4 ســرانجام در ســال ۲۰۰۵ در 
آمریــکای شــمالی عرضــه شــد، گیمرهــا و 
ژورنالیســت های ایــن حــوزه واقعــا شــگفت 
زده شــده بودنــد. ایــن بــازی بــا داشــتن ۵۱ 
پیســت مختلــف و بیــش از ۷۰۰ خــودروی 
متنــوع از ۸۰ خودروســاز برتــر دنیــا، واقعــا 
بســیار  و  محشــر  اضافــی  نســخه  یــک 

 Gran Turismo کنار هم قرار گرفتن فاکتورهای متعدِد موفقیت دلیل محبوبیت سریع و شدید
در اوایل دوران عرضه آن شده بود.
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موفــق  فرنچایــزِ  ایــن  بــرای  بخــش  الهــام 
پیــش  از  بیــش  بــود  توانســته  کــه  بــود 
آن را بــه ســمت جلــو هدایــت کنــد و بــه 
اضافــه  برســاند.  بیشــتری  پیشــرفت های 
ویژگــی  یــک  پیــکاپ،  خودروهــای  شــدن 
ایــن اجــازه  بــه اســم B-spec کــه  جدیــد 
را بــه بازی بــازان مــی داد تــا کار یــک رهبــر 
کننــد  ســازی  شــبیه  را  مســابقات  گــروه 
طــور  بــه  کــه  فیزیک هایــی  همینطــور  و 
ــد و تغییــر و  گســترده پیشــرفت کــرده بودن
تحــوالت بســیار زیــادی کــه در جهــت واقــع 
گرایانه تــر شــدن آن هــا اضافــه شــده بــود، 
همــه و همــه بــا هــم جمــع شــده بودنــد تــا 
از  یکــی  بــه  تبدیــل  را   Gran Turismo 4
درخواســت شــده ترین بازی هــای آن ســال 
بــرای بازی بــازان کننــد. همچنیــن ایــن بــازی 
بــه  را  خــودش  توانســت  نهایــت  در  نیــز 
بازی هــای  پرفروش تریــن  از  یکــی  عنــوان 
مــردم  بــه  صنعــت  ایــن  در  دوران  کل 

معرفــی کنــد.
هفتــم  نســل  رســیدن  راه  از  بــا 
ســونی  شــرکت  ویدیویــِی  کنســول های 
 Gran عنــوان  پلی استیشــن ۳،  اســم  بــه 
در  بــار  ایــن   Turismo 5: Prologue
تــا  رســید  راه  از  دوبــاره  اروپــا  و  اســترالیا 
خــود  پلــی  گیــم   جدیــد  المان هــای  بــا 
بهتــر،  بصــری  جلوه هــای  و  گرافیــک  و 
ایــن  بــرای تجربــه  شــور و اشــتیاق مــردم 
خــود  ممکــن  حــد  بیشــترین  بــه  را  بــازی 
برســاند کــه در نهایــت نیــز بــا فــروش ۵.۰۹ 
دومیــن  بــه  تبدیــل  نســخه ای  میلیــون 
در  پلی استیشــن  بــزرگ  انحصــاری  بــازی 
دوره خــود شــده بــود. خــب پــس بــا ایــن 
اوصــاف، چــه عنــوان دیگــری می توانســت 
تــاج و تخــت پادشــاهی را از ایــن بــازی پــس 
بگیــرد و جایــگاه آن را در رتبــه یــک از آن 
خــود کنــد؟ اگــر راســتش را بخواهیــد، هیــچ 
 Gran بــازی دیگــری بــه جــز نســخه کامــل

چنیــن  دادن  انجــام  تــوان   Turismo 5
نداشــت. کاری 

پنجمیــن نســخه ایــن ســری، یــک بخــش 
مســابقه آنایــن تــا حداکثــر تعــداد شــانزده 
تــا  می کــرد  معرفــی  بازی بــازان  بــه  نفــر 
انجــام دهنــد. ایــن ویژگــی کــه بــرای اولیــن 
بــه   Gran Turismo تاریــخ ســری در  بــار 
آن اضافــه شــده بــود، ایــن شــانس را بــه 
تمــام کاربــران ایــن فرنچایــز در سراســر دنیــا 
تــا مهارت هایــی را کــه ســال های  مــی داد 
نفــره  تــک  و  آفایــن  مســابقات  در  ســال 
یکدیگــر  برابــر  در  اکنــون  بودنــد،  آموختــه 
و بــر علیــه هــم اســتفاده کننــد و در واقــع 
طرفــداران  ســایر  بــا  را  مهارت هــا  ایــن 
بازی هــای مســابقات ریســینگ شــبیه ســاز 
ایــن  در  همچنیــن  بگذارنــد.  اشــتراک  بــه 
قابلیــت در  ایــن  بــار  اولیــن  بــرای  نســخه 
ایــن فرنچایــز بــه کار گرفتــه شــده بــود تــا 
خــودروی بازی بــازان از بیــرون دچــار آســیب 
دیدگــی شــود و مدل هــای ضربــه دیدگــی 
بــه آن اضافــه شــود و همچنیــن ایــن کــه 
خــودروی یــک بازیکــن از دور مســابقه خــارج 
شــود. بــه ایــن ویژگی هــا بایــد وجــود حــدود 
هــزار خــودروی مختلــف و تعــداد بیشــتری 
کــه از طریــق بســته الحاقــی )DLC( قــرار 
افــزود  هــم  را  شــود  اضافــه  آن  بــه  بــود 
کاری  همــان  دقیقــا   Gran Turismo تــا 
بــه  ســری  ایــن  کــه  باشــد  داده  انجــام  را 
خاطــر آن میــان مــردم شــناخته می شــد و 
ــود دادن  ــه جــز: بهب ــود ب ــزی نب آن هــم چی
از غیــر  ایــن مجموعــه، فراتــر  ویژگی هــای 
تصــورات  و  انتظــارات  بینانه تریــن  واقــع 

همــه مــردم.
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 Gran بــه هــر حــال بــا وجــود ایــن کــه
Turismo 5 دارای ویژگی هــای بــی نظیــر و 
بســیار خوبــی بــود، امــا موجــی از انتقادهــا 
بــه خاطــر جلوه هــای بصــری ترکیبــی و عــدم 
وجــود زاویــه دوربیــن از داخــل کابین خودرو 
بــه ســمت ایــن بــازی روانــه شــد. عــاوه بــر 
ایــن، هــوش مصنوعــی نامطمئــن هــم یکــی 
دیگــر از دالیلــی بــود کــه بــه مــدل آســیب 
تــا  بــود  شــده  اضافــه  خودروهــا  دیدگــی 
باعــث نارضایتــی مــردم و منتقدیــن از برخی 
ــازی در  ــن ب ــازی شــود. ای ــن ب المان هــای ای
نهایــت توانســت بــا میانگیــن امتیــازات و 
نمــرات ۸۴ در وبســایت Metacritic عیــار 
خــودش را نشــان دهــد کــه نمــره آنچنــان 
بــد و نامطلوبــی هــم محســوب نمی شــود 
ناگــوار  و  تلــخ  دوران  آغــاز  تــازه  ایــن  امــا 
فرنچایــز Gran Turismo بــود کــه کــم کــم 
ــه  ــرای آن شــروع ب شــور و اشــتیاق مــردم ب
 Gran کــم شــدن کــرده بــود. در مقایســه بــا
 Turismo 1, Gran Turismo 2, Gran
Turismo 3  کــه همــه ی آن هــا میانگیــن 
نمراتشــان بــاالی ۹۰ شــده بــود و همینطــور 
Gran Turismo 4 کــه نمــره بســیار نزدیکــی 
ــه راحتــی قابــل  ــود، ب ــه ۹۰ کســب کــرده ب ب
تشــخیص بــود کــه یــک ســری مشــکاتی 
در ایــن ســری بــه وجــود آمــده کــه نشــان 
آن  دیگــر   Gran Turismo ایــن  می دهــد 
Gran Turismo ســابق نیســت و کیفیــت 

ــدا کــردن اســت. آن در حــال کاهــش پی

فرنچایــز Gran Turismo ســرانجام بعــد 
بســیار  شــایعات  و  حدیث هــا  و  حــرف  از 
ســونی   PSP کنســول  بــه   ۲۰۰۹ ســال  در 
فــروش  بــا  توانســت  کــرد و  پیــدا  راه  نیــز 
بیــش از ۵ میلیــون نســخه ای خــود تبدیــل 
بــه یکــی از پرفروش تریــن بازی هــای ایــن 
کنســول دســتی شــود. ممکــن اســت ایــن 
بــازی روی یــک سیســتم قابــل حمــل عرضــه 
ــع  ــاد مان ــن موضــوع زی ــا ای شــده باشــد، ام
 Gran .جــاه طلبی هــای ایــن ســری نشــد
بــا   PSP دســتی  کنســول  روی   Turismo
داشــتن بیــش از ۸۰۰ خــودرو و ۴۵ پیســت 
و همینطــور قابلیــت اجــرا شــدن بــا ۶۰ فریم 
بــر ثانیــه مانــع از ایــن شــد تــا مــردم از آن 
ــک نســخه ضعیــف کــه حــرف  ــوان ی ــه عن ب

زیــادی بــرای گفتــن نداشــت، یــاد کننــد و 
کامــا بــر عکــس، در ذهــن و خاطــر همــه 
ــدد. امــا حتــی  ــه خوشــی نقــش ببن آن هــا ب
بــا ایــن حــال هــم واکنــش منتقدیــن بــه 
ایــن بــازی ضــد و نقیــض بــود بــه طــوری کــه 
عــده زیــادی از آن هــا ایــن بــازی را بــه خاطــر 
نداشــتن بخــش Career Mode ســرزنش 
می کردنــد و خودروهــای قابــل ارتقــاء را یــک 
ــد. ایــن  قابلیــت اضافــی محســوب می کردن
بــازی در نهایــت بــا کســب میانگیــن نمــرات 
۷۴ در Metacritic نشــان از ادامــه رونــد رو 

بــه افــت ایــن ســری داشــت. 

بــا عرضــه شــدن Gran Turismo 6 در 
پایــان چرخــه حیــات کنســول نســل هفتمــی 
شــرکت ســونی به اســم پلی استیشــن ۳ در 
ســال ۲۰۱۳، عــده زیــادی انتظــار داشــتند که 
بــا توجــه بــه رونــد رو بــه افــت ایــن ســری، 
ایــن بــازی بــا موفقیت هــای کم تــری نســبت 
به قبل مواجه شــود. این بازی در نهایت از 
همــان ابتــدای آغــاز فــروش و عرضــه خــود با 
اســتقبال بســیار گســترده ای از مردم آمریکا 
رو بــه رو شــد و تبدیــل بــه یــک موفقیــت 
ــرای ایــن ســری شــد کــه از  ــزرگ ب تجــاری ب
نظــر منتقدیــن هــم یــک بــازی درخشــان بــه 
بــه هــر جهــت علیرغــم  حســاب می آمــد. 
ایــن کــه ایــن بــازی واقعــا بهبودهــای بســیار 
بــه جلوه هــای بصــری و گرافیکــی  زیــادی 
و شــخصی ســازی خودروهــا اضافــه کــرده 
از  بحــث  مــورد  نســخه  آخریــن  امــا  بــود، 
توجــه  خاطــر  بــه   Gran Turismo ســری 
و  آنایــن  مســابقات  روی  کــه  تمرکــزی  و 
پرداخت هــای درون برنامــه ای کــرده بــود، 
گرفــت.  قــرار  نکوهــش  و  انتقــاد  مــورد 
همیــن موضوعــات هــم باعــث شــد کــه در 
ــن  ــادی از مــردم ای ــت تعــداد بســیار زی نهای
ــز را از پشــتیبانی و حمایــت چندیــن  فرنچای
و چنــد ســاله و طوالنــی مــدت خــود محــروم 
کننــد و صبــر و بردبــازی خــود را نســبت بــه 
 Polyphony اســتودیوی  و   Yamauchi
Digital بــه کلــی از دســت بدهنــد و از آن 
قطــع امیــد کننــد. ناامیــدی طرفــداران کهنــه 
 Gran Turismo کار باعث شــده بود ســری
خلــوص نیــت، اعتبــار و بی عیــب و نقــص 
ــودن خــود را کــه در طــی ســال های ســال  ب

71

تحلیل و یادداشت



از دســت  بــود، کــم کــم  بــه دســت آورده 
بدهــد. Gran Turismo 6 هــم بــا کســب 
میانگیــن نمــرات ۸۱ بــه کار خــود پایــان داد.

در ایــن میــان، عناویــن ریســینگ جدیــد 
و تــازه وارد بــه دنیــای مســابقات شــبیه ســاز 
مثــل ســری Forza در طــی ایــن ســال ها بــه 
زمیــن بــازی وارد شــده اند تــا رقابــت تــازه ای 
را در ایــن ســبک بــه وجــود بیاورنــد، بلکــه 
Gran Turismo دوبــاره از زمیــن بلنــد شــود 
و حداقــل بــه خاطــر رقابــت هم که شــده، به 
روزهــای اوج خــودش بازگــردد. ایــن زمینــه 
ســال های ســال بــه عناویــن مختلــف ســری 
Gran Turismo ختــم شــده بــود و اضافــه 
شــدن یــک رقیــب جدیــد مثــل دمیده شــدن 
روح تــازه ای بــه ایــن ســبک و کل بازی هــای 
ریســینگ بــود. بدیــن ترتیــب، زمینه هــای 
ــران قــرار داده شــده  ــار کارب ــازه ای در اختی ت
بــود تــا چیزهــای تــازه ای را امتحــان کننــد 
چــون دورانــی کــه Gran Turismo در آن  
ســلطنت  تخــت  بــر  و  می کــرد  پادشــاهی 
خــودش  پایــان  بــه  دیگــر  بــود،  نشســته 
نزدیــک شــده بــود و در حــال انقــراض بــود. 
ســری Forza بــا دو فرنچایــز مختلــف خــود 
وارد   Horizon و   Motorsport اســم  بــه 
دوره تــازه ای شــده بــود و بــا بهبــود و ارتقــای 
دنبالــه  موفقیت هــای  بــه  خــود  کیفیــت 
ــود کــه ایــن  دار زیــادی دســت پیــدا کــرده ب
ــه  ــا ب ــادی ادامــه پیــدا کــرد ت ــد مــدت زی رون
 Forza امــروز رســید. همانطــور کــه ســری
 Gran ،روز بــه روز در حــال پیشــرفت بــود
در  بقــای خــودش  بــرای حفــظ   Turismo
بــازار در حــال تقــا کــردن بــود کــه واقعــا 
بــرای چنیــن فرنچایــز کهنــه کاری مثــل ایــن، 
بســیار تلــخ و دردآورد اســت کــه بــه چنیــن 

روزگاری برســد.
ســال ۲۰۱۷ نســخه جدیــدی از ایــن ســری 
ــز عرضــه شــد  ــن فرنچای ــای ای ــد احی ــه امی ب
داشــت  نــام   Gran Turismo Sport کــه 
هــم  دیگــری  پیشــوند  و  پســوند  هیــچ  و 
نداشت. با این بازی، Gran Turismo وارد 
مســیر تــازه ای شــده بــود. ایــن بــازی تاکیــد 
زیــادی روی رانندگــی آنایــن و مســابقات 
کــرده   )eSport( الکترونیــک  ورزش هــای 
بــود و در زمــان عرضــه خــود فاقــد بخــش 
ــود. همچنیــن ایــن  کمپیــن ســینگل پلیــر ب
بــازی بــه خاطــر ذات آن کــه نیــاز بــه اتصــال 
دائم به اینترنت داشــت، چرخه شــب و روز 
و یــا حتــی آب و هــوای پویــا هــم نداشــت. 
بــا ایــن حــال، بخشــی از ویژگی هــای خــود 
المان هــای  از جملــه طراحــی خودروهــا و 
حتــی  امــا  بــود.  بخشــیده  بهبــود  را   PvP
 Gran Turismo ،بــا وجــود ایــن بهبودهــا
Sport بــرای اغلــب طرفــداران قدیمــی ایــن 
مجموعــه یــک ناامیــدی بــزرگ بــود. اگرچــه 
ــازی  ــن ب ــده ای ــم ســازنده و توســعه دهن تی
بــه   Polyphony Digital اســتودیوی  در 
طــور مــداوم به روزرســانی های جدیــدی در 
ــازی  ــن ب ــه ای ــره ب ــک نف ــب مســابقات ت غال
اضافــه می کننــد و پیســت ها و خودروهــای 

تــازه ای وارد بــازی می  کننــد کــه ایــن رونــد 
کــرده  پیــدا  ادامــه  امــروز  تــا  هــم  هنــوز 
اســت، امــا عــده زیــادی از طرفــداران هنــوز 
ــازی  ــن ب ــراد ای ــب و ای ــر از عی هــم عرضــه پ
و میانگیــن نمــرات ناامیــد کننــده ی آن کــه 

۷۵ شــده بــود را فرامــوش نکرده انــد.

 Gran Turismo Sport حــال  ایــن  بــا 
همــان Gran Turismo 7 نبــود و نمی تــوان 
آن را نســخه کامــل و اصلــی ایــن فرنچایــز 
بــه حســاب آورد، بــه همیــن خاطــر هــم مــا 
هنــوز هــم مشــتاق نســخه جدیــدی از ایــن 
ســری بــه عنــوان نســخه اصلــی مانده ایــم. 
Yamauchi هــم یــک بــار قــول داده بــود 
یــک نســخه جدیــد از ایــن ســری هنــوز در 
نشــده. همچنیــن  کــه معرفــی  اســت  راه 
ایــن انتظــار هــم مــی رود کــه ممکــن اســت 
ــوان یکــی  ــه عن ــن ســری ب ــد ای نســخه جدی
الیــن  عناویــن  بهتریــن  و  بزرگ تریــن  از 
آن  عرضــه  زمــان  در   ۵ پلی استیشــن  آپ 
همــراه بــا آن روانــه بــازار شــود و مــا شــاهد 
نســخه جدیــدی از ایــن ســری باشــیم کــه 
شــاید ایــن بــار آمــده تــا اوضــاع را بهبــود 
ببخشــد و از اشــتباهات گذشــته خود درس 
نظــر  از  کــه  نیســت  شــکی  هیــچ  بگیــرد. 
کیفیــت، ســری Gran Turismo از دوران 
پلی استیشــن ۳ بــه بعــد دچــار یــک افــت 
بســیار شــدید شــده اســت کــه شــیب آن 
 Gran .بــا هــر نســخه تندتــر و بدتــر شــده
نمونــه  می تــوان  را   Turismo Sport
بــارز عنوانــی دانســت کــه نشــان می دهــد 
تجربــه  یــک  می تواننــد  چطــور  ســازندگان 
ناقــص و نــه چنــدان رضایــت بخــش را در 
طــول زمــان و حتــی بــا گذشــت دو ســال از 
عرضــه آن بــا پشــتیبانی و حمایــت دنبالــه 
دار خــود، بــه یــک تجربــه مطلــوب و بســیار 

خــوب تبدیــل کننــد.

مــا واقعــا امیدواریــم کــه ایــن رونــد در 
 Gran Turismo ســری  بعــدی  نســخه 
متوقــف شــود و دیگــر بیشــتر از ایــن ادامــه 
بــه   Gran Turismo ســری  نکنــد.  پیــدا 
ــده ی  ــف کنن ــا تعری ــد، واقع ــک برن ــوان ی عن
جدیــد  نســخه های  از  یــک  هــر  دوران 
اســت.  بــوده  پلی استیشــن  کنســول های 
بعــدی  نســخه  کــه  امیدواریــم  مــا  همــه 
ایــن ســری ترکیــب زیبایــی از نســخه های 
گذشــته، حــال و آینــده ایــن مجموعــه باشــد 
کــه در عیــن حالــی کــه برتریــن و بهتریــن 
می کنــد،  حفــظ  را  آن هــا  ویژگی هــای 
اضافــه  آن  بــه  هــم  تــازه ای  نوآوری هــای 
 Yamauchi کنــد. اگــر فداکاری هایــی کــه
در طــی ایــن ســال ها بــرای ایــن ســری کــرده 
ــز خاصــی باشــد،  ــده چی اســت، نشــان دهن
ارزش  تنهــا  نــه  کــه  امیدواریــم  مــا  همــه 
ایــن مســیر ســختی کــه طــی کــرده اســت 
امــروز هــم  بلکــه حتــی  باشــد،  را داشــته 
بتوانــد رقابتــی نزدیــک و شــانه بــه شــانه بــا 

رقیبــان دیگــر خــود شــروع کنــد.
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بهترین بازی های بتل رویال ۲۰۲۰
بهترین های سبک که می توانند شما را ساعت ها سرگرم کنند

بــر هیچکــس نهفته نیســت که بازی های 
بتــل رویــال هم اکنــون محبوب تریــن ژانــر 
کــه  بــازی هســتند. همانطــور  در صنعــت 
پیــش از آن هــا عناویــن دنیــای بــاز بــا عناصــر 
بقــا و ســاخت و ســاز و قبــل از آن هــا نیــز 
از  زمانــی  شــخص،  اول  شــوتر  بازی هــای 
دنیــای  ســبک های  محبوب تریــن  جملــه 
بازی هــای  ایــن  از  تعــدادی  بودنــد.  بــازی 

بتــل رویــال موفــق شــده اند تــا صنعــت بــازی 
را تــکان دهنــد، در حالــی کــه دیگــر عناویــن 
نتوانســته اند بــه موفقیــت خاصــی دســت 
ــه  ــن ســوال می رســیم ک ــه ای ــد. حــال ب یابن
بهتریــن بازی هــای بتــل رویــال ۲۰۲۰ چــه 

عناوینــی هســتند؟

بهتریــن  از  لیســتی  مــا  پاییــن  در 
ــال ۲۰۲۰ کــه می توانیــد  بازی هــای بتــل  روی
حــال  کنیــد،  تجربــه  را  آن هــا  هم اکنــون 
ــن کامــل، دسترســی  ــه صــورت عناوی چــه ب
حتــی  یــا  موبایلــی  بازی هــای  زودهنــگام، 
شــما  بــرای  مرورگــر،  تحــت  بازی هــای 

آورده ایــم. فراهــم 

PlayerUnknown’s Battlegroundsرایانه های شخصی، ایکس باکس وان

نکات مثبت:
تعادل بی نظیری میان اکشن و استراتژی	 
نقشه های جدید مناسب	 
تعلیق و هیجان بی نظیر	 
ثبات و پالیش بهتر نسبت به زمان عرضه	 

نکات منفی:
نســخه ایکــس باکــس وان همچنــان عقب تــر از ســایر نســخه ها 	 

اســت
ــاد جــذاب 	  ــدا زی ــال شــاید از همــان ابت ــل روی ــان بازی هــای بت در می

نباشــد

یعنــی  رویــال  بتــل  بازی هــای  پدربــزرگ  بــا  را  خــود  لیســت 
ایــن  می کنیــم.  آغــاز   PlayerUnknown’s Battlegrounds
عنــوان در ابتــدا بــه صــورت یــک مــاد بــرای بــازی ARMA ســاخته 
شــده بــود و در حالــی کــه پیــش از ایــن نیــز عناوینــی بــا عناصــر بتــل 
رویــال وجــود داشــتند، ایــن PUBG بــود کــه ســبک بتــل رویــال را 
معــروف نمــود و بــه درجــات فعلــی آن در صنعــت بــازی رســاند.

PUBG نزدیک تریــن بــازی بــه شبیه ســاز یــک بتــل رویــال اســت – 
نــکات زیــادی بــرای آموختــن در مــورد گیم پلــی PUBG وجــود دارد 
امــا بــا ســه نقشــه مختلــف و نقشــه چهارمــی کــه در راه اســت، 

ــا قــدرت بــه راه خــود ادامــه می دهــد. PUBG ب

علی سالمی TrustedReviews :منبع
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Fortnite ،پلی استیشــن ۴، ایکــس باکــس وان، رایانه هــای شــخصی
نینتنــدو ســوییچ، iOS، اندرویــد

نکات مثبت:
عمــق 	  ســاز  و  ســاخت  سیســتم 

می دهــد بــازی  بــه  خوبــی 
گان پلی سرگرم کننده	 
بــازی 	  مبــارزات  سیســتم های 

هســتند شــده  پالیــش 
رویدادهای زمانی محدود	 

نکات منفی:
بــازی 	  در  تقلــب  مشــکات  هنــوز 

دارد وجــود 
کمــی 	  بــازی  تازه واردانــه  جــو 

اســت آزاردهنــده 

اگــر یــک بــازی در دنیــا وجــود داشــته باشــد کــه همــه نــام آن را شــنیده اند، بــدون شــک آن بــازی Fortnite اســت. بخــش بتــل رویــال ایــن بــازی 
رایــگان، پــس از انتشــار Minecraft حــال بــه بزرگتریــن پدیــده صنعــت بــازی در جهــان تبدیــل شــده اســت.

Fortnite بــا اســتفاده از یــک اســتایل ظاهــری کارتونــی و غیــر واقــع گرایانــه و بهره گیــری از ســاح های بــزرگ موفــق شــده تــا هویــت مخصــوص 
ــرای اقشــار مختلــف حتــی کــودکان بــدل گــردد. وجــود رقص هــا  ــال ب ــه عنوانــی مناســب از ســبک بتــل روی خــود را ایجــاد کنــد، و در عیــن حــال ب
و لباس هــای عجیــب غریــب در فروشــگاه بــه معنــی در آمــد قابــل توجــه شــرکت Epic و بهــره وری از عناصــر ســاخت و ســاز، بــه معنــای خــاص و 

منحصــر بــه فــرد بــودن گیم پلــی Fortnite اســت.

حــال کــه در مــورد دو نــام بــزرگ ایــن ســبک صحبــت نمودیــم، 
ــدان  ــه چن ــال ن ــل روی ــه بررســی بازی هــای بت ــه ب ــت آن رســیده ک نوب
معــروف بپردازیــم. همــه بــازی Agar.io از چنــد ســال پیــش را بــه یــاد 
دارنــد، درســت اســت؟ حــال بــازی بتــل رویــال و تاپ دانــی )دوربیــن از 
زاویــه دیــد بــاال بازیکنــان را نشــان می دهــد( وجــود داشــته کــه در آن 

هــر بازیکــن فقــط یــک دایــره اســت.
ایــن  از  و  کــرد  پیــدا  آپگریدهــای مختلفــی  می تــوان ســاح ها و 
ــال عمــل نمــوده  ــل روی لحــاظ، Surviv.io شــبیه ســایر بازی هــای بت
و هماننــد بازی هــای ایــن ســبک، یادگیــری آن دشــواری خــاص خــود 
را دارد. خوبــی Surviv.io بخاطــر ســرعت آن بــوده زیــرا بــه دلیــل 
توســعه و اجــرای بــازی بــه وســیله برنامــه Flash، هــر کســی می توانــد 
آن را امتحــان کنــد. کافیســت تعــدادی از دوســتانتان را دور خــود 
جمــع کنیــد. تنهــا ظــرف نیــم ســاعت بهتریــن لحظــات لذت بخــش در 

ــرد. ــد ک ــه خواهی ــر را تجرب ســال های اخی

Darwin Project یکــی از اولیــن بازی هــای بتــل رویــال معرفــی 
آگاه  آن  وجــود  از  از E3 ســال ۲۰۱۷  کــه عاقمنــدان  اســت  شــده 
ــارزات  ــه مب ــخ زده ب ــان در محیطــی ی ــوان بازیکن ــن عن هســتند. در ای
برخــاف ســایر  بــازی  آن، منطقــه  کــه در  پرداختــه،  تنــد و ســریع 

عناویــن ایــن ســبک بــا رونــدی مــداوم و آرام کوچکتــر می شــود.
ایــن بــازی ابتــدا بــه صــورت دسترســی زودهنــگام منتشــر شــده و 
موفقیــت نســبی نیــز بدســت آورد، امــا بــرای جــذب مخاطبــان بیشــتر، 
حــال بــه صــورت رایــگان قابــل بــازی اســت. تجربــه ایــن بــازی می توانــد 
ارزشــمند باشــد زیــرا ایده هــای جالــب و جذابــی را ارائــه می دهــد: بــه 
عنــوان مثــال پیــش آمــده کــه بخواهیــد رهبــر یــک منطقــه باشــید 
و بــه بازیکنانــی کــه هماننــد میمــون شــخصی شــما رفتــار می کننــد 

پــاداش دهیــد؟
شــما در ایــن عنــوان می توانیــد دقیقــاً اینــکار را انجــام دهیــد و 
بــا  آســانی  بــه  اســتریمرها  نیــز  آن   Twitch لطــف ویژگی هــای بــه 

مخاطبیــن خــود تعامــل خواهنــد داشــت.
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رایانه های شخصی، ایکس باکس وانرایانه های شخصی )تحت مرورگر(

نکات مثبت:
اعتیادآور و قابل بازی حتی سر کار	 
شخصی سازی رضایت بخش	 
کلیــت بازی هــای بتــل رویــال را بــه خوبــی تســخیر و پیــاده کــرده 	 

اســت

نکات منفی:
کمی محدود است	 

نکات مثبت:
ترکیبی از ساخت و ساز، عناصر بقا و مبارزات بی رحمانه	 
نقــش ســرگرم کننده و جــذاب Overseer )ناظــر( یــک بازیکــن را در 	 

وضعیتــی قــرار می دهــد تــا ســایر بازیکنــان را اذیــت کنــد
هر دور بازی پویا و داینامیک است	 

نکات منفی:
تنها یک نقشه دارد که آن نیز کوچک است	 

74

p i x e l a r t s . i r



H1Z1پلی استیشن ۴، رایانه های شخصی

نکات مثبت:
هر دور می تواند بیش از ۱۰۰ بازیکن داشته باشد	 
مملو از ویژگی های مختلف	 
روان و پالیش شده	 
پتانســیل 	  نقلیــه  وســایل  بــه  وابســته  رویــال  بتــل  بازی هــای 

دارنــد خوبــی 

نکات منفی:
مشکات لگ در سرورهای اروپا	 
مایکروترنزکشن ها شدیداً در اعماق بازی فرو رفته اند	 

H1Z1 کــه در ابتــدا هماننــد DayZ یــک بــازی زامبــی محــور بــود، در تاریــخ فبریــه ۲۰۱۶ رویــه خــود را بــه ســوی بتــل رویــال تغییــر داد. شــاید 
در ظاهــر شــباهت زیــادی بــه PUBG داشــته باشــد، امــا در عمــل بســیار ســریع تر و تقریبــاً شــبیه یــک نســخه آرکیــد از ایــن ســبک اســت. تعــداد 
بازیکنــان H1Z1 بــا گــذر زمــان کاهــش یافتــه، امــا بــه تازگــی پــس از انتشــار روی پلی استیشــن ۴ بــه موفقیــت قابــل توجــه ای دســت پیــدا کــرده و 

بیــش از ۱۰ میلیــون بازیکــن مختلــف دارد.
در نســخه رایانه هــای شــخصی ایــن عنــوان بخشــی بــه نــام اتــو رویــال وجــود داشــته کــه بــه صــورت انحصــاری بــرای وســایل نقلیــه طراحــی شــده  
اســت. شــاید بــه نظــر برســد کــه از زمــان انتشــار و موفقیــت قابــل توجــه PUBG، عنــوان H1Z1 در تــاش بــوده تــا خــود را بــه ایــن بــازی برســاند، 

امــا H1Z1 هنــوز تجربــه یــک بتــل رویــال خــوب و جــذاب بــرای پلتفرم هــای پلی استیشــن ۴ و رایانه هــای شــخصی ارائــه می دهــد.

را در   Paladins ایــن عنــوان از  پیــش  کــه   ،HiRez اســتودیوی 
کارنامــه خــود داشــت، در ســال جــاری بــا عرضــه دسترســی زودهنــگام 
بخــش بتــل رویــال ایــن عنــوان یعنــی Realm Royale، نــام خــود را 
بــه لیســت بهتریــن بازی هــای بتــل رویــال ۲۰۲۰ اضافــه کــرده اســت. 
پــس از عرضــه، ایــن بخــش ســریعاً بــه موفقیــت قابــل توجه ای دســت 
 World of یافتــه و بازیکنــان از آن بــه عنــوان معــادل بتــل رویــال
یــک کاس مخصــوص  یــاد می کننــد. شــما می توانیــد   Warcraft
انتخــاب کنیــد، ســبکی از بــازی کــه در آن تبهــر داریــد را انجــام دهیــد 
و حتــی یــک اســب را فراخوانــده تــا در سراســر نقشــه جابجــا شــوید.

عــاوه بــر آن، پــس از مــرگ بازیکنــان بــه مــرغ تبدیــل می شــوند کــه 
در ایــن حالــت قــدرت فــرار کــردن و زنــده مانــدن را خواهنــد داشــت. 
بعضــی تصمیمــات عجیــب ســازندگان باعــث شــد تــا بــازی بــا همــان 
ســرعتی کــه بــه محبوبیــت رســید بــا همــان ســرعت نیــز هــواداران 
خــود را از دســت بدهــد، امــا ایــن موضــوع بــه معنــای بــد بــودن 
بــازی نیســت. توصیــه می کنیــم حتمــاً ایــن عنــوان را تجربــه کــرده و 

ــه آن بدهیــد. شانســی ب

شــاید حضــور ایــن عنــوان در لیســت فعلــی کمــی عجیــب باشــد، اما 
ــدون شــک یکــی  ــال Call of Duty Black Ops 4 ب بخــش بتــل روی
از بهتریــن بتــل رویال هــای بــوده کــه مــا تاکنــون تجربــه کرده ایــم. 
باالخــره مگــر کدامیــک از ســایر بازی هــای بتــل رویــال ایــن لیســت 
ــا اســتفاده از یــک ماشــین RC محیــط را جســتجو  می گذارنــد شــما ب

کنیــد؟
Blackout گان پلــی و حــرکات دقیــق ســری Call of Duty را بــا 
قالــب کاســیک بتــل رویــال ترکیــب نمــوده، و در کنــارش عناصــر 
معــروف و مــورد انتظــار هــواداران ماننــد زامبی هــا و قابلیت هــای 
شــخصی قابــل اســتفاده را نیــز بــه ایــن بخــش اضافــه کــرده اســت. 
تمامــی ایــن مــوارد بــه صــورت عجیبــی در کنــار یکدیگــر قــرار گرفتــه تــا 
یــک بتــل رویــال بســیار خــاص را بــه وجــود آورنــد و بــه لطــف بودجــه 
بــاالی Black Ops 4، ایــن بخــش از کیفیــت قابــل توجــه ای برخــوردار 
 Blackout .بــوده کــه بــرای بازیکنــان نیــز کامــاً قابــل مشــاهده اســت
یــک بخــش ســرگرم کننــده بــوده و نشــان می دهــد کــه بودجــه و 
کیفیــت عناویــن AAA می توانــد فرمــول تکــراری بتــل رویــال را بــه 

زیبایــی بهبــود ببخشــد.
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رایانه های شخصی، ایکس باکس وان، پلی استیشن ۴پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان، رایانه های شخصی

نکات مثبت:
پس از تیر خوردن به مرغ تبدیل می شوید	 
مبارزات سرگرم کننده	 
تغییرات منحصر به فرد بسیار	 

نکات منفی:
بعضی تصمیمات و طراحی های بحث برانگیز	 

نکات مثبت:
گان پلی نرم و روان	 
طراحی مراحل فوق العاده	 
داستانی بافته شده در بطن هر سه بخش مولتی پلیر	 
بــه ســمت 	  نوســازی فوق العــاده ای از یــک مجموعــه قدیمــی کــه 

می رفــت تکــرار 

نکات منفی:
نبود بخش تک نفره داستانی	 
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Rules of Survival تنهــا بــازی بتــل رویــال انحصــاری موبایــل 
در لیســت بــوده، کــه شــباهت زیــادی بــه PUBG دارد امــا تجربــه 
 PUBG ــر از ــه مراتــب بهت ــد ب ــان می توان آن روی گوشــی های موبایلت
باشــد. تاکنــون بیــش از ۲۰۰ میلیــون بازیکــن ایــن عنــوان را روی 
ــا  ــازی ب ــرل ب ــا وجــود آنکــه کنت ــد و ب ــود کرده ان گوشــی های خــود دانل
موبایــل می توانــد گاهــاً آزاردهنــده شــود، Rules of Survival تجربــه 
بــه نســبت بهتــری را نســبت بــه ســایر عناویــن موبایلــی بــه شــما ارائــه 

خواهــد داد.
ــد، کــه  ــازی ۱۲۰ بازیکــن حضــور دارن ــن ب ــارزات در ای در هــر دور مب
در مقایســه بــا ســایر بازی هــای بتــل رویــال تقریبــاً از همــه آن هــا 
شــلوغ تر اســت. پــس از دســتیابی بــه موفقیــت قابــل توجــه ای در 
قــاره آســیا، ایــن عنــوان بــه یکــی از بازی هــای eSports تبدیــل شــده 
و مســابقات قهرمانــی جهــان آن نیــز مدتــی قبــل در ســال جــاری برگزار 
شــد. بــه دنبــال تجربــه بازیــی میگردیــد کــه بتوانیــد آن را روی تخــت 
 Rules خــود بــه صــورت درازکــش یــا درون دستشــویی بــازی کنیــد؟

ــازی مــورد نظــر شــما می باشــد. ــدون شــک ب of Survival ب
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رایانه های شخصی، iOS، اندروید

نکات مثبت:
بتل رویال برای گوشی های موبایل	 

نکات منفی:
کنترل بازی روی موبایل می تواند آزار دهنده باشد	 

عنوان Fear The Wolves به تازگی از حالت دسترسی زودهنگام 
ــا  ــا وجــود آنکــه م ــی آن منتشــر گشــت. ب خــارج شــده و نســخه نهای
هنــوز موفــق نشــده ایم نســخه نهایــی آن را بــازی کنیــم، امــا تجربــه 
ــدار آن داشــتیم.  ــگام نســبتاً ناپای ــا حالــت دسترســی زودهن ــادی ب زی
رادیو اکتیــوی  ناهنجاری هــای   ،Chernobyl شــهر  در  شــده  واقــع 
اتفــاق افتــاده و گرگ هــا در ســطح شــهر پدیــدار شــده اند، کــه ایــن دو 
عناصــر بخش هــای بازیکــن علیــه محیــط )PvE( خاصــی را بــرای ایــن 
ــوان مشــابه آن هــا را جــای  ــر می ت ــد کــه کمت ــه وجــود می  آورن ــازی ب ب

دیگــری پیــدا کــرد.
Fear The Wolves اول شــخص بــوده و برخــاف ســایر بازی هــای 
بتــل رویــال کشــتن دشــمنانتان در آن از اهمیــت زیــادی برخــوردار 
بــا  می توانیــد  باشــید،  بازمانــده  آخریــن  آنکــه  بجــای  زیــرا  نبــوده، 
ــده شــوید.  ــازی از محیــط گریختــه و برن ــر آخــر ب اســتفاده از هلیکوپت
هرچنــد در ایــن حالــت ممکــن اســت هنــگام بــاال رفتــن از طنــاب بــا 

ــان کشــته شــوید. تیــر ســایر بازیکن
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رایانه های شخصی، ایکس باکس وان، پلی استیشن ۴

نکات مثبت:
عنوانــی مشــابه بــازی معــروف S.T.A.L.K.E.R امــا اینبــار در ســبک 	 

بتــل رویــال
شــما می توانیــد در نقــش یــک صلح جــو بــازی کــرده و بــدون شــلیک 	 

یــک گلولــه بــا اســتفاده از هلیکوپتــر از محیــط فــرار کنیــد
نکات منفی:

گرگ ها آنچنان هم ترسناک نیستند	 

Apex Legends،۴ رایانه های شخصی، پلی استیشن
 ایکس باکس وان

نکات مثبت:
مبارزات سریع و پر هرج و مرج	 
لحــاظ 	  از  رویــال  بتــل  بــازی  بهتریــن 

محیــط در  جابجایــی 
شخصیت های عمیق و سه بعدی	 
آرت استایل جذاب و زیبا	 

نکات منفی:
ــه تیرهــای 	  ــرای کشــتن هــر شــخص ب ب

زیــادی احتیــاج داریــد
میــزان کــم تیــر و مهمــات بــرای لــوت 	 

کــردن

عنوانــی کــه از همــان ابتــدای کار همــه را غافلگیــر کــرد، Apex Legends گان پلیــی حســاب شــده، روان و ســرعتی کــه نشــانه های همیشــگی 
اســتودیوی Respawn Entertainment هســتند را بــه ســبک بتــل رویــال آورده اســت. ویژگی هــای زیــادی از عنــوان بی نظیــر Titanfall 2 راه خــود 
را بــه درون ایــن بــازی پیــدا نموده انــد و سیســتم پینــگ فوق العــاده Apex Legends، بــه شــما اجــازه می دهــد تــا بــدون نیــاز بــه میکروفــون بــه 

آســانی بــا بازیکنــان رنــدوم و غریبه هــا بــازی کنیــد.
بــه عنــوان یــک بــازی تیمــی، Apex Legends بهتــر از هــر بــازی دیگــری در ســبک بتــل رویــال اســت، هرچنــد امــکان دارد رونــد و ســرعت بــازی 
بــاب میــل تمامــی بازیکنــان نباشــد. هرچنــد بــه نظــر مــا آن دســته از بازیکنــان اشــتباه می کننــد و Apex Legends یــک بتــل رویــال بی نظیــر اســت.
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بهترین بازی های چندنفره آفالین
بهترین عناوینی که می توانید با دوستان صمیمی خود بازی کنید

آفالیــن  کــوآپ  نفــره  چنــد  بازی هــای 
نســبت  تــری  صمیمانــه  فضــای  معمــوال 
دارنــد.  نفــره  چنــد  رقابتــی  بازی هــای  بــه 
هنگامــی کــه تنهــا شــما و  دوســتانتان در 
حــال بــازی باشــید، چیزهــای بیشــتری بــرای 
خواهیــد  پیــدا  کــردن  جــذب  و  یادگیــری 
کــرد. در حینــی کــه بازی هــای چنــد نفــره 
رقابتــی بایــد بــه قــدری در دســترس باشــند 

تــا بتــوان بــه آن هــا را در یــک مــکان عمومــی 
چندنفــره  بازی هــای  داشــت،  دسترســی 
کــه  کننــد  کاری  آفالیــن می تواننــد  کــوآپ 
ــچ  ــد روز عاشقشــان شــوید. هی در طــی چن
بــازی  بــا قابلیــت بــازی کــردن بــا دیگــران، 
بــه انــدازه بازی هــای کــوآپ جــذاب و مفــرح 
نیســت. برخــی بازی هــای چندنفــره حســی 
ماننــد بازی هــای تــک نفــره ای داشــته کــه 

دارنــد،  آن شــرکت  در  هــم  دیگــری  افــراد 
امــا هنــگام بــازی کــردن بازی هــای کوآپــی 
کــه بــه خوبــی طراحــی شــده اند، احساســی 
زیــر  جادویــی خواهیــد داشــت. فهرســت 
مضامیــن  بــا  کــوآپ  بازی هــای  شــامل 
متفــاوت هســتند، بازی هایــی کــه همگــی 

می باشــند. فوق العــاده 

علیرضا فرقانی طوسی

Kotaku :منبع
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مناسب برای این که بفهمید چه کسی گوردون رمسی جمعتان است.
در یــک آشــپزخانه بامــزه بــا یکدیگــر همــکاری کنیــد تــا ســفارش ها را آمــاده نماییــد. 
از  ماهرانــه  تقلیــدی  راســتای  در  دارد.  لذتبخــش  مرجــی  و  هــرج   Overcooked
آشــپزخانه های حرفــه ای، یــک بازیکــن شــروع بــه فریــاد زدن بــر ســر بازیکنــان دیگــر در 

نقــش سرآشــپز می کنــد.

.D&D مناسب برای کسانی که وقت زیادی با هم می گذرانند و همبازی های
بــازی Divinity: Original sin و دنبالــه آن، معمــوال بــه عنــوان بازی هــای چنــد 
نفــره آفایــن، نادیــده گرفتــه می شــوند. احتمــاال دلیــل آن ایــن اســت کــه بــازی کــردن 
ــا آن فــرد  ــن اســت کــه ب ــه شــکل صحیــح مســتلزم ای ــا کســی دیگــر و ب ــوان ب ــن عن ای
زندگــی کنیــد. بــازی بــه بازیکــن دوم اجــازه می دهــد بــه صــورت کامــل، از مبــارزه گرفتــه 
تــا مکالمــه بــا دیگــران، در نقــش آفرینــی انعطــاف پذیــرش مشــارکت کنــد تــا بازیکــن 

احســاس اضافــه بــودن نداشــته باشــد.

مناسب برای حل پازل های مفرح قابل حمل.
بــازی Snipperclips یــک بــازی معمایــی شــاد اســت کــه در آن شــما و دوســتانتان 
بــه ظاهــر اشــکال عجیــب در می آییــد. بــازی خاقانــه و بامــزه ای اســت کــه در آن 

می توانیــد بــا تفکــر هوشــمندانه خــود در بــازی پیــش برویــد.

مناسب برای تمام کسانی که به بازی هایی با طراحی غنی عاقه مند هستند.
ایــن بــازی ممکــن اســت قدیمــی باشــد، امــا بهبــودی پیــدا نکــرده اســت. ســفر بــه 
اعمــاق غارهــای ایــن بــازی بــه همــراه دوســتانتان بســیار مفرح تــر از تنهایــی ســفر کــردن 
بــه ایــن مکان هــا می باشــد؛ البتــه بــه ایــن شــرط کــه دوســتانتان در ایــن بــازی اســتعداد 
ــازی خاطــرات زیبایــی از نجــات  کافــی داشــته باشــند. تجربــه چنــد نفــره کــوآپ ایــن ب
دادن یکدیگــر و فــرار کــردن بــا هــم برایتــان رقــم خواهــد زد… یــا خاطراتــی از زمانــی کــه 

بــه دلیــل یــک اشــتباه از لبــه ای بــه عمــق غــار ســقوط می کنیــد.

مناسب برای کسانی که با کسی که تیربار دارد درگیر نمی شوند.
یــک  بازیکنــان وظیفــه دارنــد   Lovers in a dangerous spacetime بــازی در 
ســفینه صورتــی رنــگ را بــا کمــک یکدیگــر در کهکشــان های خطرنــاک هدایــت کننــد و 
از ســپرها و ســاح های متنــوع اســتفاده نماینــد. بــازی هــرج و مــرج زیــادی دارد، امــا 
بــا همــکاری می تــوان آن را کنتــرل کــرد. چینــش مراحــل بــا هــر بــازی تغییــر می کنــد، 
ایــن بدیــن معناســت کــه تیــم شــما بایــد در طــی بــازی خــود را بــا شــرایط وفــق دهــد. 
بــازی نوآورانه ایســت کــه تجربــه تــازه ای از هدایــت یــک ســفینه فضایــی بــه همــراه 

ــه ارمغــان مــی آورد. دوســتانتان ب

Overcooked

Snipperclips

Divinity: Original sin 2

Spelunky

Lovers in a dangerous spacetime

تعداد بازیکنان: ۲ تا ۴ نفر

پلتفرم ها: رایانه های شخصی، پلی استیشن ۴، اکس باکس وان و نینتندو سوییچ

پلتفرم ها: نینتندو سوییچ

پلتفرم ها: رایانه های شخصی و ایکس باکس وان

پلتفرم ها: پلی استیشن ۳، پلی استیشن ۴، اکس  باکس ۳۶۰، اکس باکس وان و رایانه های شخصی

پلتفرم ها: مک، نینتندو سوییچ، رایانه های شخصی، اکس باکس وان و پلی استیشن ۴

تعداد بازیکنان: ۲ تا ۴ نفر

تعداد بازیکنان: ۱ تا ۲ نفر

تعداد بازیکنان: ۱ تا ۴ نفر

تعداد بازیکنان: ۲ تا ۴ نفر
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مناســب بــرای عالقــه منــدان بــه موســیقی کــه می خواهنــد مقــداری پــول خــرج 
ــد. کنن

مدتــی از زمانــی کــه بــازی Rock band در تمــام اتاق هــای نشــیمن جهــان حضــور 
داشــت می گــذرد، امــا چیــزی از ارزشــی کــه ۱۰ ســال پیــش داشــت کــم نشــده اســت. 
چــه در حــال آواز خوانــدن باشــید، چــه در حــال نواختــن درام یــا گیتــار، بــازی بــه شــما 
احســاس خــدا بــودن می دهــد. انجــام ایــن بــازی یکــی از شــادترین و مفــرح تریــن 

ــا ۴ انســان در یــک اتــاق نشــیمن انجــام دهیــد. کارهایــی اســت کــه می توانیــد ب

مناســب بــرای کســانی کــه بــه دنبــال یــک فیلــم ایندیانــا جونــز قابــل بــازی بــه همــراه 
عناصــر مــاورا الطبیعــه هســتند.

و   Temple of Osiris از  عبارتنــد  کــه   ،Tomb Raider ایزومتریــک  بازی هــای 
Guardian of light، بازی هــای کــوآپ کاســیکی بــوده کــه آنطــور کــه بایــد و شــاید 
بــه  متفاوتــی  نقش هــای  مختلــف  کاراکترهــای  نگرفته انــد.  قــرار  قدردانــی  مــورد 
ــه یــک نقــش باشــند و ایــن  ــد گاهــی وابســته ب ــد. پازل هــا می توانن ــان می دهن بازیکن
بازی هــا شــخصیت های الرا کرافــت و همراهانــش را در حــد الگوهــای کامیــک بوکــی 
پاییــن می آورنــد؛ امــا آن هــا خــوش ســاخت و بــه شــکل ســاده ای لذت بخــش هســتند. 

ــو ســاخته شــوند. ــن الگ ــا ای ــوآپ بیشــتری ب ــد بازی هــای ک بای

مناسب برای اشک ریختن.
Brothers یــک داســتان غــم انگیــز و زیبــا اســت کــه بــدون گفتــن یــک کلمــه روایــت 
می شــود، کاری کــه تنهــا یــک بــازی ویدیویــی می توانــد انجــام دهــد و تجربــه آن بــا 
دو بازیکــن بســیار تاثیرگذارتــر اســت. ایــن بــازی یکــی از پرمعناتریــن بازی هــای کــوآپ 
ــا  ــد ب ــازی بای ــد. ایــن ب ــا ســال ها خاطــره آن در ذهنتــان خواهــد مان موجــود اســت و ت
یــک دســته بــازی شــود و ایــن باعــث ایجــاد تجربــه ای نــو در بازی هــای کــوآپ می شــود.

مناسب برای کسانی که به دنبال تفریحات سالم و خنده هستند.
بــرای بودجــه مــن، Rayman Legends بهتریــن بــازی کــوآپ ســکوبازی اســت. بلــه، 
ــوان مراحــل متنوعــی  ــن عن ــر اســت. ای ــد هــم بهت ــی از Super Mario Bros جدی حت
 Rayman .دارد، موزیــکال و زیبــا اســت و اوقــات خوشــی را برایتــان رقــم می زنــد

ــذت خالــص اســت. Legends ل

Rock band 4

Brothers: A tale of two sons

Lara Croft and the temple of Osiris

Rayman legends

تعداد بازیکنان: ۱ تا ۴ نفر

پلتفرم ها: پلی استیشن ۴، اکس باکس وان

پلتفرم هــا: اندرویــد، رایانه هــای شــخصی، پلی استیشــن ۴، پلی استیشــن ۳، اکــس باکــس وان، اکــس 
iOS باکــس ۳۶۰ و

پلتفرم ها: رایانه های شخصی، اکس باکس وان و پلی استیشن ۴

پلتفرم هــا: ویتــا، نینتنــدو ســوییچ، اکــس باکــس وان، اکــس باکــس ۳۶۰، پلی استیشــن ۴، پلی استیشــن 
Wii U ۳، رایانه هــای شــخصی و

تعداد بازیکنان: ۲

تعداد بازیکنان: ۱ تا ۴ نفر

تعداد بازیکنان: ۱ تا ۴ نفر
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مناسب برای کسانی که طرفدار سری Souls هستند.
 Dark souls بــه ســری کــوآپ  بــازی  بــازی Salt and sanctuary نزدیک تریــن 
اســت، البتــه بــا صــرف نظــر از ایــن نکتــه کــه ایــن بــازی دو بعــدی می باشــد. در نــوع خــود 
بــازی خوبــی اســت، امــا الگوبــرداری مشــخص آن از ســری Souls بدیــن معنــی اســت 
کــه بابــت مقایســه ایــن بــازی بــا آن ســری حــس بــدی نخواهــم داشــت. ایــن بــازی بــرای 

کســانی کــه بــه دنبــال بازی هــای چالــش برانگیــز هســتند بســیار ایــده آل اســت.

مناسب برای باال بردن ضربان قلب بازیکنان.
ایــن بــازی یــک بــازی چنــد نفــره کاســیک اســت کــه در آن یکــی از بازیکــن تــاش 
می کنــد یــک بمــب را خنثــی کنــد و دیگــران بــا اســترس دفترچــه راهنمایــی را ورق 
می زننــد کــه می تواننــد روی لپتــاپ یــا تلفــن همــراه نمایــش آن را بخواننــد یــا چاپــش 
کننــد. اگــر هدســت VR داریــد، فــرد خنثــی کننــده می توانــد هدســت را اســتفاده کنــد و 

دیگــران در دنیــای واقعــی بــه دنبــال دســتورالعمل خنثــی کــردن بمــب باشــند.

مناســب بــرای کســانی کــه بــه دنبــال بازیــی هســتند کــه طراحــی آن را ســتایش 
ــد. کنن

 Portal ایــن بــازی قدیمــی، امــا شــاهکار اســت. هیــج بــازی معمایــی کوآپــی بهتــر از
ــت دو نفــره طراحــی  ــازی داســتانی داشــته کــه مخصــوص حال ــن ب ــدارد. ای 2 وجــود ن
شــده اســت و آزمایشــات چالــش برانگیــز آزمایشــگاه بــه انــدازه کافــی پیچیــده هســتند 
کــه بــا تمــام کــردن هــر کــدام حــس موفقیــت بــه شــما دســت دهــد. پیــروزی در ایــن 
بــازی از راه شــانس غیــر ممکــن اســت، پــس بــه جــای تلــف کــردن وقتتــان بــرای 
انجــام کارهایــی بــه صــورت مــداوم بــه امیــد ایــن کــه نتیجــه دهنــد، مغزتــان را بــه کار 

ــد. ــدا کنی ــد راه حــل را پی ــد و ســعی کنی بی اندازی

ــا دوســتانتان و ســاکت نگــه داشــتن  ــرای ماجراجویــی، ســاختن و کاوش ب مناســب ب
کــودکان بــرای ســال ها.

Minecraft بــی دلیــل محبــوب تریــن بــازی دنیــا نشــده اســت. ایــن بــازی، بســته 
بــه ایــن کــه بــا چــه کســی بــازی می کنیــد، تجربــه تــازه ای بــه شــما ارائــه خواهــد داد: بــا 
دخترتــان یــک بــازی ماجراجویــی زامبــی کشــی، بــا پســرتان یــک بــازی لگوی ســندباکس 
خاقانــه و بــا مادرتــان یــک بــازی خانــه ســازی می شــود. تــاش زیــادی شــده اســت تــا 

بــازی بــه صــورت محلــی روی تمــام دســتگاه ها بــه خوبــی کار کنــد.

Keep talking and nobody explodes

Salt and sanctuary

Portal 2

Minecraft

پلتفرم ها: پلی استیشن ۴، مک، ویندوز و اندروید

پلتفرم ها: ویتا، مک، رایانه های شخصی و پلی استیشن ۴

پلتفرم ها: مک، پلی استیشن ۳، اکس  باکس ۳۶۰ و رایانه های شخصی

پلتفرم ها: هرچیزی

تعداد بازیکنان: ۲ تا ۴ نفر

تعداد بازیکنان: ۱ تا ۲ نفر

تعداد بازیکنان: ۱ تا ۲ نفر

تعداد بازیکنان: ۱ تا ۲ نفر

مناسب برای جمع هایی که سالیق و گروه های سنی متنوع دارد.
ایــن بســیار فوق العــاده اســت کــه یــک بــازی ماریــوی ســه بعــدی کامــل وجــود دارد 
 Super Mario bros ــد ــازی  جدی ــا ایــن کــه ب ــازی کــرد. ب ــوان آن را ۴ نفــره ب کــه می ت
ــدازه ســرگرم کننــده بودنــش شــما را عصبانــی کنــد، مخصوصــا وقتــی  ــه ان ــد ب می توان
بــا کســانی کــه ســن کمتــری دارنــد هم بــازی می شــوید، ۳D world کمــی بخشــنده تر 
اســت. مشــخصا در هنــگام طراحــی برخــی مراحــل تیپ هــای مختلــف بازیکنــان در نظــر 
گرفتــه شــده اند. ایــن تنهــا بــازی ماریــو اســت کــه تجربــه بهتــری هنــگام بــازی کــردن بــا 

دوســتانتان ارائــه می دهــد.

Super Mario 3D worldتعداد بازیکنان: ۱ تا ۴ نفر

Wii U :پلتفرم ها
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Into the Breachنینتندو سوییچ  ،Mac ،Linux ،رایانه های شخصی

عنــوان Into the Breach دنیــای عناویــن نوبتــی را فشــرده کــرده و آن را بــه چیــزی کوچــک، قابــل هضــم و درک و شــدیدا رضایت بخــش تبدیــل 
می کنــد. شــما در ایــن بــازی، در زمینــی در ابعــاد ۸ در ۸، مجموعــه ای از ربات هــا را کنتــرل می کنیــد کــه بــه جنــگ بــا هــزاران حشــره شــیطانی در 
محیط  هــای مختلــف می رونــد. شــما همچنیــن بایســتی محیــط اطــراف خــود را دائمــا در نظــر داشــته باشــید. زیــرا ســازه های اطــراف شــما، کــه منبــع 
اصلــی دفاعی تــان هــم بــه شــمار آمــده، توســط ایــن حشــرات مــورد حملــه قــرار می گیرنــد. ایــن مــوارد همگــی ختــم بــه حرکاتــی منظــم و ملودیــک وار، 
اعــم از حملــه و اســتراتژی های مختلــف شــده کــه از دعــوت بازیکنــان بــه چالــش حراســی ندارنــد. بعــد از هــر شکســت، شــما بایســتی همــه چیــز را از 
 Into the Breach نــو شــروع کنیــد. هرچنــد تمامــی ارتقاهــای انجــام شــده  و پیشــرفت های قبلــی بــه دور جدیــد شــما منتقــل خواهنــد شــد. بــازی

یــک اعتیــاد آور و از جملــه بهتریــن عناویــن اســتراتژی محوری بــوده کــه در ســال ۲۰۱۸ عرضــه شــده اســت.

نکات مثبت:
ترکیبی هوشمندانه از معماهای مکعب محور و نقشه چینی	 
بازی از طریق گیم پلیش روایات مختلفی را به ارمغان می آورد	 
قطعات موسیقی زیبا	 

نکات منفی:
لزومــا کســانی کــه از ایــن ژانــر لــذت نمی برنــد را راضــی بــه تجربــه بازی هــای بیشــتر در 	 

ســبک مذکــور نخواهــد کــرد

بهترین بازی های استراتژی که باید تجربه کنید
برترین انتخاب ها برای تازه کاران و حرفه ای ها

گیمینــگ  عرصــه  در  اســتراتژی  ســبک 
تجدیــد دوبــاره ای را طــی ســال های اخیــر 
تجربــه کــرده اســت. بعــد از گذرانــدن مــدت 
کم طرفــدار  عناویــن  دســته ی  در  بســیاری 
موفــق  عناویــن  گاه  بــه  گاه  عرضــه ی  و 
حــال  عامه پســند،  بازی بــازان  میــان 
از  خالق تــر  مذکــور  ســبک  تالش هــای 

همیشــه شــده اند. چنیــن واقعــه ای منظــره   
ــوان XCOM و  ــی اســت. بازگشــت عن زیبای
 Civilization موفقیــت مســتمر مجموعــه
حیــات  تــازه واردان  عظیــم  خیــل  کنــار  در 
آتــی را  بــرای ســال های  ســبک اســتراتژی 
عناویــن  دنیــای  اگــر  می کننــد.  تضمیــن 
اســتراتژی موجــب ســردرگمی شــما اســت، 

هیــچ نگــران نباشــید، بــا ایــن مقالــه مــا بــه 
شــما در قبــال ایــن عناویــن کمــک خواهیــم 
کــرد. در لیســت ذیــل برخــی از بهتریــن و 
در  موجــود  اســتراتژی  عناویــن  بزرگتریــن 

بــازار را خواهیــد یافــت.

علی رجبی
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Stellaris

Civilization 6

Company of Heroes

Mac  ،پلی استیشن ۴، اکس باکس وان ،PC

Mac،  Linux ،رایانه های شخصی

Mac ،رایانه های شخصی

ــه شــما اجــازه می دهــد کــه  ــازی ب ــن ب ــرای فضایــی انتظــار داشــت. ای ــوان از یــک شبیه ســاز اپ ــِت چیــزی اســت کــه می ت ــوان Stellaris نهای عن
حکومت هــای فضایــی شــخصی خــود را بســازید و هرآنچــه را یــک اثــر علمی تخیلــی انجــام می دهــد، به دســت آورده، ســپس آن را تــا انتهــای 
ســتارگان گســترش دهیــد. در حیــن ایــن مســیر شــما بــا تکه هــای داســتانی »اســتار تــرک« )Star Trek(  ماننــد، روایــات فضایــی ترســناک و 
شــگفت انگیز و مــواردی از ایــن دســت روبــرو خواهیــد شــد. همچنیــن شــاهد صلــح میــان دشــمنان و یــاران خواهیــد بــود کــه بــه موجــب مقابلــه 
بــا خطــری بیگانــه مجبــور بــه دوســتی شــده اند. تجربــه ی Stellaris مثــل نوشــتن یــک رمــان علمی تخیلــی شــخصی می مانــد. شــما در آن افــت و 
ــه روز شــده و تقویــت  ــازی مســتمرا ب خیــز جوامــع فضایــی، متشــکل از قارچ هــای مذهبــی و پنگوئن هــای جنگ طلــب، را خواهیــد نوشــت. ایــن ب
می شــود. پــس اگــر از سیســتمی در بــازی خوشــتان نمی آیــد جــای نگرانــی نیســت. بــه احتمــال قــوی طــی ماه هــای آتــی آن سیســتم عــوض خواهــد 

شــد.

یکــی  از جاذبه هــای مجموعــه Civilization ایــن اســت بــا عرضــه هــر نســخه، بــه واســطه وجــود طــراح ارشــد جدیــدی در رونــد ســاخت بــازی، ایــده 
و ظاهــر جدیــدی را به دنبــال برداشــت آنــان از رویــه »رشــد یــک حکومــت از دوره غارنشــینی تــا ســتارگان« دریافــت می کنیــم. نســخه ششــم ایــن 
مجموعــه بــه اســتفاده ی بالقــوه اش از رویــه شهرنشــینی بی رویــه مشــهور اســت. ایــن بــدان معناســت کــه تعییــن اســکان خــود زودتــر از زمــان موعــد 

و رشــد صحیــح آن هــا شــدیدا مهــم اســت. شــما همزمــان در عیــن مبــارزه بــا حاکمــان در حــال مقابلــه بــرای زمیــن قابــل ســکونت هــم هســتید.

نبــوغ نهفتــه در Company of Heroes بــه مقیــاس دقیــق آن از ســبک اســتراتژی برمی گــردد. هــر یــک از گروه هــای پیاده نظــام شــما طیــف 
 Starcraft وســیعی از گزینه هــای مختلــف بــرای انجــام مدیریــت ذره بینــی هســتند. البتــه چندتایــی از آنــان بــرای بازیکنانــی کــه در حــد حرفه ای هــای
نیســتند هــم در نظــر گرفتــه شــده اســت. هنــگام برخــورد بــا یــک رگبــار ســربازان شــما در مقابــل هجــوم گلوله هــای دشــمن عقب نشــینی خواهنــد 
کــرد. امــا بــا کمــی نقشــه چینی، حرکــت آنــان بــه پشــت ســنگر ها و پرتــاب نارنجــک، نیروهایتــان قــادر بــه در اختیــار گرفتــن منطقــه مربوطــه خواهنــد 
بــود. بســته ی الحاقــی »جبهه هــای مخالــف« )Opposing Fronts( از جملــه مــواردی اســت کــه حتمــا بایــد آن را داشــته باشــید. بــا داشــتن ایــن 

افزونــه، دو جنــاح جدیــد را، در کنــار یــک دنبالــه  ی مرتبــط بــا شــوروی کــه بــه انــدازه ی بــازی اصلــی خــوب نیســت، دریافــت خواهیــد کــرد.

نکات مثبت:
طیف وسیعی از رویه های گوناگون برای حکومت های مختلف	 
به روزرسانی مستمر که موارد جدیدی را به بازی اضافه می کند	 
روایات کوچک اما جالب عملی تخیلی	 
حالت Crisis محتوای بعد از اتمام بازی را جالب نگه می دارد	 

نکات منفی:
دیپلماسی، که هدف اصلی بازی بوده، به اندازه نبرد و نزاع جذاب نیست	 
مدیریت حکومت های بزرگ می تواند کمی پیچیده و گیج کننده باشد	 
بازی کردن به عنوان نقش »خوب« در بازی چندان جالب نیست	 

نکات مثبت:
استراتژی درون بازی از ابتدا تا انتها عمیق و محسورکننده است	 
معرفی و هویت بازی جذاب است	 
افزونه های عالی اضافه شده به مکانیک های اصلی بازی	 
بازسازی و تقویت تمامی مکانیک های کنونی بازی را بهتر از قبل می کنند.	 

نکات منفی:
حالت »مذهب« )Religion( می تواند کمی تکراری و هرز باشد	 

نکات مثبت:
مدیریت ذره بینی عمیق	 
بهترین عنوان استراتژی برای تجارب چندنفره علیه هوش مصنوعی	 
میزان فشار در بازی به شکلی عالی پیاده شده	 

نکات منفی:
بعضی مواقع می تواند منجر به سردرگمی شود	 
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Starcraft II: Legacy of the Void 

Cities Skylines

PC، Mac 

PC، پلی استیشن ۴، اکس باکس وان،  نینتندو سوییچ

اســتراتژی نامیــدن Starcraft 2 کمــی عجیــب اســت. ایــن عنــوان در ســطحی متمایــز در مقایســه بــا دیگــر نســخه ها قــرار داشــته و واقعــا قابــل 
ــا  ــوان اســتراتژی درجــه یــک در مســابقات »ای اســپرتس« )eSports(، بیشــتر تماشــا می شــود ت ــوان یــک عن قیــاس نیســت. Starcraft 2 به عن
تجربــه. امــا دقیقــا به همیــن خاطــر اســت کــه ایــن بــازی در لیســت مــا حضــور دارد. اگــر شــما عاقــه بــه تجربــه عناویــن اســتراتژی رقابتــی داریــد 
 Starcraft ،عنــوان بی نظیــری برایتــان اســت. امــا در غیــر ایــن صــورت Starcraft کــه طــی آن بــه مبــارزه علیــه دیگــر بازیکنــان می پردازیــد، پــس

چنــدان بــدرد شــما نمی خــورد.

سال هاســت عنــوان SimCity ســاخته اســتودیوی »َمکســیز« )Maxis( ســبک شهرســازی را بــه ســلطه خــود درآورده، امــا ایــن اواخــر اســتودیوی 
فنانــدی »کِاســل اُردر« توانســته پرچــم ایــن ســبک را بدســت بگیــرد. Cities Skylines در ابتــدا ماننــد یــک دنبالــه معنــی بــرای SimCity کارش 
را آغــاز کــرد، امــا بــا گذشــت زمــان و دریافــت بســته های الحاقــی، موفــق بــه ایجــاد هویتــی مســتقل بــرای خــود شــده اســت. مثــل تمرکــز عمیــق 
بــر روی وســایل نقلیــه مطابــق بــا واقعیــت اروپــا. جامعــه ی مجــازی حــول ایــن بــازی هــم بســیار قــوی رشــد و نمــو یافتــه خصوصــاً بــا مادســازی رو 
بــه رشــد بــازی کــه حتــی منجــر بــه تفــاوت در ســبک بــازی می شــود. ایــن مــورد خــود توانســته شــرایط بــرد و باخــت احتمالــی را در جهــت منفعــت 

کســانی کــه بــا تامــل و دقــت کافــی محله هــای کوچکشــان را تزئیــن می کننــد، از میــان بــردارد.

نکات مثبت:
 	Starcraft II پایانی درخور برای مجموعه ی
ماموریت های فوق العاده بخش داستانی	 
طراحی و انیمیشن های زیبا	 
بخش چند نفره  ی بازی دسترسی راحتی دارد	 

نکات منفی:
کمی دشواری و مشکالت مربوط به راه یابی	 
این عنوان کماکان یک بازی استراتژی سنتی است	 

نکات مثبت:
استفاده فوق العاده از ماد	 
شبیه سازی زیربنای سازه ها در بازی بسیار عمیق است	 
پشتیبانی از بسته های الحاقی	 

نکات منفی:
امیدوارم از مدیریت ترافیک خوشتان بیاید!	 

Total War: Warhammer 2Mac،  Linux ،رایانه های شخصی

عنــوان Total War نیــروی چیــره در ســبک اســتراتژی بــه شــمار مــی رود. ایــن بــازی بــه بازیکنانــش پس زمینــه ای تاریخــی بــرای نــزاع در مکان هــای 
حیــرت آور و چهره هــای تاریخــی، ارائــه می دهــد. بــا وجــود تــداوم ایــن عــادت ســازندگان، اســتودیوی »کِریتیــو اَســمبلی« رویــه ای فانتزی تــر را در 
قبــال Total War: Warhammer 2 در پیــش گرفتــه اســت. مجموعــه ی فانتــزی مــورد عاقــه ی »گیمــز ورک شــاپ« )Games Workshop( بــه 
زیبایــی و بــه گونــه ای دقیــق و باتوجــه در ســرزمینی شبیه ســازی شــده پیــاده شــده اســت. شــما در ایــن ســرزمین بــه کنتــرل طیــف گســترده ای از 
نژادهــا خواهیــد پرداخــت کــه هریــک خصوصیــات و صفــات ویــژه خــود را دارنــد. مبــارزات بســیار وســیع بــوده و دقــت باالیــی را بــرای کســب برتــری 
در میــدان نبــرد می خواهنــد. ایــن عنــوان نســبت بــه نســخه پیشــین از هــر لحــاظ برتــر اســت امــا ایــن پایــان ماجــرا نیســت. »کِریتیــو اَســمبلی« ایــده 
هوشــمندانه ای را پیــاده کــرد کــه به وســیله اش می توانیــد هــر دو بــازی را در یــک نقشــه کلــی و متصــل، ترکیــب کنیــد. این گونــه قــادر خواهیــد بــود 

کــه میــان جناح هــا و مکان هــای گوناگــون هــر یــک را بــه دلخــواه انتخــاب کنیــد.

نکات مثبت:
سبک وسیاقی تازه و روان در مقایسه با نسخه قبلی	 
دنیا و نژادهای جدید برای تجربه	 
نیروهای بزرگ، ماورایی و زیبای جدید	 
به  شکلی احمقانه سرگرم کننده، جذاب و اعتیادآور	 

نکات منفی:
آماده سازی و ارسال نیروی توانا کار دشواری است	 
بایستی به بازی به میزان باالیی هم از لحاظ زمانی و هم کاری متعهد بود	 
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Homeworld Remastered

Battletech

Mac  ،رایانه های شخصی

رایانه های شخصی

بعــد از بیســت ســال از زمــان عرضــه بــازی، کمــاکان هیــچ عنــوان اســتراتژی ماننــد Homeworld وجــود نــدارد کــه بازیکنــان را بــه چالش هــای 
جنگــی ســه بعدی فضایــی دعــوت کنــد. البتــه بــه راحتــی می تــوان بــه دلیلــش پــی بــرد. بــرای انســان های زمینــی ســخت اســت کــه در فضــا ســرک 
بکشــند، امــا نتایجــی کــه از ایــن بــازی بدســت آمــده بی نظیرنــد. ایــن عنــوان نــوآوری را بــه روایتــی احساســی دربــاره آخریــن تــاش یــک نــژاد فضایــی 
کــه دنبــال خانــه ای جدیــد هســتند، متصــل می کنــد. Homeworld Remastered روایتــش را بــا موســیقی جــذاب و طراحــی دیدنــی ترکیــب کــرده 

تــا حس وحــال غم خوارانــه امــا شــکوهمند کیهانــی ایجــاد کنــد.

ظاهــر کلــی ایــن عنــوان بســیار ســاده اســت؛ ربات هــای غول پیکــر بوق زننــده. Battletech یــک عنــوان اقتباســی براســاس یــک بــازی کاســیک 
رو میــزی اســت کــه عمقــی ســتودنی را بــه ربات هــای بزرگــش می بخشــد. بخــش داســتانی بــازی عمیــق و پیچیــده بــوده و در آن شــما، در 
جســت وجوی خــود به دنبــال ابــزار جدیــد بــرای ربات هایتــان، دائمــا ریســک ایــن را خواهیــد کــرد کــه صدمــه دیــده یــا حتــی ابزارتــان را بــه کل در 

ــن اســتراتژیک می باشــد. ــه عناوی ــن درون مای ــه ای ــات ســخت اســت، البت ــو از انتخاب ــازی ممل ــن ب ــد. ای مراحــل از دســت دهی

نکات مثبت:
طراحی بهبود یافته رضایت بخش	 
گیم پلی استراتژیک فوق العده	 
درجه سختی منطقی	 
احساس علمی تخیلی شکوهمند	 

نکات منفی:
کنترل های دوربین ممکن است قدیمی بنظر آیند	 
تغییرات ممکن است موجب نارضایتی طرفداران قدیمی شود	 

نکات مثبت:
سبک خاص خودش را دارد	 
چالش برانگیز از نوع سرگرم کننده	 
لباس های Exosuit بزرگ خرد کننده	 

نکات منفی:
تازه کاران به دشواری برخواهند خورد	 
بازی در ادامه شدیدا سخت خواهد شد	 
بازیکــن بایســتی بــرای کســب اطالعــات بیشــتر از بــازی بــه راهنماهــای موجــود مراجعــه 	 

کند

Darkest Dungeonپلی استیشن ۴، اکس باکس وان،  نینتندو سوییچ ،PC 

عنــوان Darkest Dungeon به طــور نســبی ماننــد چیــزی بیــن دو ســبک اســتراتژی و نقش آفرینــی ســیر می کنــد. شــما گروهــی از ماجراجویــان را 
جمــع آوری کــرده و ســپس راهــی دانجن هــا می شــوید. در مبــارزات نوبتــی اســتراتژیک شــرکت می کنیــد و شــدیدا متکــی بــه موضع گیــری مناســب 
خواهیــد بــود. امــا ایــن وســط چاشــنی اضافــی وجــود دارد. شــما مســتقیما در نقــش ایــن ماجراجویــان بــازی نمی کنیــد بلکــه حامــی آن هــا هســتید و 
بیــن دانجن هــا مشــغول ســاخت محله هــای کوچکــی خواهیــد شــد کــه سفرشــان را وســعت می بخشــند. ایــن ماجراجویــان قابــل تعویــض بــوده و 
شــما قطعــا آن هــا را عــوض خواهیــد کــرد چــرا کــه نیروهــای شــما یــا معمــوال می میرنــد یــا زیــر بــار فشــار الوکرفتــی محیــط بــازی، تســلیم می شــوند. 
ــن  ــه مــرگ شــخصیت هایتان در دانجن هــای زیری ــی ب ــود، بی آن کــه اهمیت ــان و حفظشــان خواهــد ب ــازی محله هایت ــن ب ــی شــما در ای تمرکــز اصل

بدهید.

نکات مثبت:
ارائه ی بازی به شکل بسیار زیبا	 
عمیق و درگیر کننده	 
اتسمفری غنی	 

نکات منفی:
شما خواهید مرد…	 
و دیوانه خواهید شد…	 
و دوباره خواهید مرد…	 
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پیکســل آرتــس بــا هــدف بررســی آخریــن بازی هــای روز دنیــا درکنــار نــگارش مقــاالت و محتــوای اختصاصــی 
جــذاب بــرای کاربــران فارســی زبان ایجــاد شــده اســت. مــا تــالش می کنیــم همــواره مطالبــی خواندنــی و 

موردنیــاز بــرای جدیدتریــن بازی هــای روز دنیــا داشــته باشــیم. بــا پیکســل آرتس همــراه باشــید.

عالقه منــد بــه نویســندگی در پیکســل آرتــس هســتید؟ در وب ســایت مــا )Pixelarts.ir( و 
ســپس قســمت اســتخدام، درخواســت خــود را ارســال کنیــد!


