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اخبار

ســام و عــرض ادب حدمــت کاربــران و مخاطبیــن عزیــز 
و بســیار دوســت داشــتنی مجلــه و وبســایت گیمفــا کــه 
همیشــه از زمــان آغــاز کار کنــار مــا بــوده و راهنمــای مــا 
در ســخت تریــن شــرایط و تاریــک تریــن نقــاط بــوده و 
حمایــت خــود را از مــا دریــغ نکــرده انــد تــا ســرانجام راه 
خــود را پیــدا کنیــم و نزدیــک بــه چیــزی شــویم کــه شــما 
کاربــران کــه بهتریــن هســتید، لیاقتــش را داریــد. بــاور 
مــی کنیــد کــه بــا چــه ســرعتی قصــل هــا پشــت ســر هــم 
مــی آینــد و مــی رونــد؟ مجلــه گیمفــا اســما 3 ماهنامــه 
و فصلنامــه اســت ولــی بــه حــدی بــا ســرعت بســیار بــاال 
زمــان انتشــار آن فــرا مــی رســد کــه انــگار نــه انــگار بیــن 
هــر دو مجلــه چنــد مــاه فاصلــه وجــود دارد. پیــام واضــح 
اســت. عمــر مــی گــذرد و مــا هــر ســال گیمــر بــا تجربــه 
تــری مــی شــویم و بایــد ســعی کنیــم از تجربیــات خــود 
بــرای بهبــود رفتارمــان اســتفاده نماییــم تــا همیشــه از 
جامعه گیمرها به عنوان جامعه ای متشــکل از افرادی 
اخــاق مــدار، باهــوش و بــا معرفــت یــاد شــود و فکــر 
ــد  ــد انجــام دهن ــد کــه ایــن موضــوع را دیگــران بای نکنی
بلکــه خــود مــا یکــی از همیــن اعضــا هســتیم و رفتــار مــن 
و شــما را بــه کل جامعــه گیمرهــا تعمیــم خواهنــد داد. 
بیاییــد کمــی از رفتارهــای بــد و توهیــن هایــی کــه برخــی 
افــراد مــی کننــد فاصلــه بگیریــم و بــا دامــن نــزدن بــه 
جــوی کــه آن هــا عمــدا درســت مــی کننــد، ســبب شــویم 
تــا دســت از پــا درازتــر بــه جایــی کــه از آن آمــده انــد بــاز 
گردنــد. بــاور کنیــد همیشــه الزم نیســت بــه همــه جــواب 
دهیــم و همــه چیــز را بــه خــود بگیریــم و طــوری رفتــار 
کنیــم کــه انــگار خودمــان صاحــب شــرکت ســازنده فــان 
پلتفــرم هســتیم کــه بــه خــدا قســم صاحبانشــان نیــز 
مثــل مــا بــا هــم دشــمنی ندارنــد. کمــی بــزرگ شــویم. 
ــم. کمــی حرفــه ای  ــار کنی ــم چطــور رفت ــاد بگیری کمــی ی
تــر شــویم. گیمــر حرفــه ای اخــاق حرفــه ای هــم مــی 
خواهــد. بــا ایــن مقدمــه بــه ســراغ شــانزدهمین مجلــه 
گیمفــا مــی رویــم کــه در واقــع چهارمیــن نســخه از ســری 
جدیــد مجلــه محســوب مــی گــردد کــه شــماره تابســتان 
ســال 1396 اســت. در ایــن فصــل گــرم تابســتان کــه 
بــازی هــای زیــادی نمــی آیــد و همگــی مــان مشــغول 
تجربــه بــازی هایــی کــه از قبــل مانــده انــد هســتیم )تــازه 
بــه ســراغ مــس افکــت آندرومــدا رفتــه ام!( شــاید خالــی 
از لطــف نباشــد نگاهــی بــه مجلــه ای زیبــا و پــر محتــوا 
بــا طراحــی هــای بســیار عالــی و چشــم نــواز کــه حاصــل 
زحمــت چنــد ماهــه تیــم تحریریــه و طراحــی گیمفــا بــرای 
ــاز  ــم ب ــم کــه هــر چقــدر تــاش کنی شماســت. مــی دانی
هــم در برابــر محبــت هــا و حمایــت هــای شــما کافــی 
نیســت ولــی خــب الاقــل مــی دانیــم کــه حداکثــر تــاش 
خــود را مــی کنیــم. در ایــن مجلــه نیــز ماننــد همیشــه 
مقــاالت نقــد و پیــش نمایــش و اولیــن نــگاه و 10 برتــر 
و ... بــرای شــما عزیــزان قــرار داده شــده اســت تــا از 
مطالعــه و دیــدن آنهــا لــذت ببرریــد. در واقــع امیدمــان 
شــما  توجــه  مــورد  مــا  تیمــی  زحمــت  کــه  اســت  ایــن 
دوســتان عزیــزم قــرار بگیــرد و ماننــد همیشــه حمایتتــان 

را از مــا دریــغ نکنیــد. یــا حــق.
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اخبار

بازی بازهــا حتــی بــا وجــود عــدم عاقــه بــه ســبک 
پرطرفــدار Moba، قطعــاً نــام بزرگتریــن و جریــان 
ســاز تریــن بــازی ایــن ســبک را شــنیده و یــا آن را 
ــه  ــازی زیبایــی کــه در ابتــدا ب ــد، ب ــه کرده ان تجرب
عنــوان یــک مــاد، بــرای اخریــن نســخه از ســری 
بــازی هــای محبــوب WarCraft منتشــر شــد و به 
ســرعت توانســت شــهرتی جهانــی کســب کنــد. 
پخــش  کــم  کــم  جــذاب،  مــاد  ایــن  ســازندگان 
تــا  پیوســتند  متفاوتــی  هــای  تیــم  بــه  و  شــده 
افزایــش  روز  بــه  روز   Dota مشــابه  بازی هــای 
پیــدا کننــد. بــا ایــن همــه امــا هیــچ یــک از عناویــن 
قدرتمنــد ســبک Moba هرگــز بــه شــهرت ایــن 
شــدن  منتشــر  بــا  نکردنــد.  پیــدا  دســت  بــازی 
کمپانــی  توســط  ســری  ایــن  نســخه  دومیــن 
 The International مســابقات بــزرگ ، Valve

زمانــی  طــی  و  گرفــت  فــراوان  رونــق   Dota 2
در  همچنیــن   Dota 2 شــد.  برگــذار  ســاالنه 
مــدت کوتاهــی رکــورد بیشــتری بازی کننــده در 
شــبکه اســتیم را جــا بــه جــا کــرده و تــا بــه حــال 
بــه نــام خــود ثبــت کــرده اســت. بــا وجــود چنیــن 
شــهرتی، بعیــد بــود کــه ناشــر بزرگــی همچــون 
Valve از فرصــت بهــره نبــرده و ایــن فرنچایــز را 
گســترش ندهــد. چنــدی قبــل، عنوانــی جدیــد از 
 خانــواده ســری بازی هــای Dota 2 معرفــی شــد.

یــک  دارد،  نــام   Artifact کــه  جدیــد  عنــوان 
بــازی کارتــی بــر اســاس شــخصیت ها و قهرمــان 
Dota 2 اســت. ایــن بــازی کــه توســط یــک تیــزر 
همچــون  بزرگــی  رقیبــان  شــد،  معرفــی  کوتــاه 
خــود  مقابــل  در  را   Gwent و    Hearthstone

می بینــد. 

 دفاع با کارت

وقتی تئوری نینجا به ثمر می نشیند

 Hellblade: Senua’s Sacrifice عنوان جذاب و دوست داشتنی
ــا وجــود  ــی اســت کــه ب ــزرگ و عال ــازی کامــاً مســتقل امــا ب یــک ب
رونــد ســاخت دیوانــه وارش، در چنــد روز گذشــته منتشــر شــده 
اســت. اســتدیو نــام آشــنا و دوســت داشــتنی نینجــا تئــوری، طــی 
اقدامــی عجیــب، یــک بــازی کامــاً بــزرگ و بــه اصطــاح AAA را بــه 
بــه طــور کامــاً مســتقل و بــدون حمایــت ناشــران بــزرگ ســاخته و 

منتشــر کــرده اســت. 
بــا ایــن همــه امــا نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه ایــن بــازی 
منتقــدان  ســوی  از  را  مثبــت  بازخوردهایــی  توانســته  جنجالــی، 
تــم  بــا  تئــوری،  نینجــا  بــازی  تریــن  جدیــد  کنــد.  دریافــت 
روان شناســانه و اســطوره ای خــودش، و بــا قیمتــی بســیار پاییــن تــر 
از بازی هــای مشــابه منتشــر شــده و توانســت امتیــاز متــای عالــی 
82 را دریافــت کنــد. بــا توجــه بــه نظــرات مثبــت منتقــدان نســبت 
بــه ایــن عنــوان، بــه نظــر می رســد کــه اســتدیو نینجــا تئــوری بازهــم 
در زمینــه ســاخت یــک بــازی زیبــا در ســبک Hack & Slash موفــق 

بــوده اســت.

 تاسیس استدیو جدید یوبیسافت در سوئد

یوبی ســافت یــک اســتدیو دیگــر هــم تاســیس کــرده اســت. ایــن اســتدیو 
کــه در اســتوکهلم در شــهر ســوئد واقــع شــده، بــه منظــور حمایــت بیشــتر 
مســیو  ســافت  یوبــی  یعنــی  شــرکت،  ایــن  ســوئدی  اســتدیوی  دیگــر  از 
)Massive( تاســیس شــده اســت. یوبــی ســافت انتظــار دارد کــه اســتدیو 
تــازه تاســیس اش کــه بــا نــام یوبــی ســافت اســتوکهلم شــناخته می شــود، 
در کار ســاخت و توســعه عناوین بزرگ AAA نقش داشــته و همچنین در 

پــروژه هــای بــزرگ بــه یوبــی ســافت مســیو کمــک کنــد.
 Patrick( همچنیــن طبــق تاییــد رســمی کمپانــی یوبــی ســافت، پاتریــک بــاخ
عنــوان  بــه  آرتــز،  الکترونیــک  از  دایــس  اســتدیو  رئیــس ســابق   ،)Bach
رئیــس و مدیــر اصلــی اســتدیو یوبــی ســافت اســتوکهلم بــه یوبــی ســافت 
پیوســته اســت. بــاخ بــا کارنامــه درخشــانش مــی توانــد بــه عنــوان یکــی از 
مهــره هــای مهــم و موثــر یوبــی ســافت در عرصــه ســاخت بــازی هــای بــزرگ 

بــه شــمار بیایــد.
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دومیــن نســخه از ســری Middle-earth در مهرمــاه ســال 96 منتشــر 
خواهــد شــد، از ایــن جهــت، تابســتان امســال، فرصــت مناســبی بــرای 
ســازندگان اســت تــا بــا نمایــش دادن ویژگی هــای بــازی زیبای شــان، 
مخاطبــان را بــرای خریــد بــازی تشــویق کننــد. در اقــدام اخیــر ایــن 
Middle- ســازندگان، بخــش چندنفــره خــاص و جذابــی بــرای عنــوان

Earth: Shadow Of War معرفــی شــده اســت. ایــن بــازی کــه بــه طــور 
کلــی المــان هــای بســیاری از ســبک نقــش آفرینــی و اســتراتژیک را در 
خــود جــای داده، بــا بهــره گیــری از سیســتم ســاخت ارتــش و حملــه بــه 
قلعه هــا، بخــش چنــد نفــره جذابــی را بــرای مخاطبــان تــدارک دیــده 
اســت. طــی بخــش چنــد نفــره، بــازی کنــان می تواننــد بــه قلعه هــای 
یکدیگــر حملــه کــرده و بــرای بــه دســت اوردن غنائــم بجنگنــد، ایــن 
 friendly بخــش شــامل دو حالــت می شــود، در بخــش ابتدایــی کــه
conquests نــام دارد، همــه چیــز کامــاً دوســتانه اســت، در ایــن حالــت 
فرماندهــان و ســربازان کشــته شــده در طــی حملــه و یــا دفــاع دوبــاره 
 ranked بــه ســپاهتان بازگردانــده می شــوند. امــا در حالــت دوم، کــه
ــه  ــام دارد، فرماندهــان کشــته شــده در جنــگ، هرگــز ب conquests ن
بــازی بازگردانــده نمی شــوند. ایــن بخــش چندنفــره کــه شــباهت هــای 
 Metal Gear Solid V: The Phantom بســیاری بــه بخــش چندنفــره
Pain دارد، بازی کنان را برای ســاخت قلعه های قدرتمندتر و تشــکیل 
ارتشــی قــوی تــر تشــویق می کنــد. نســخه قبلــی ســری فاقــد بخــش چنــد 
نفــره بــوده اســت و Middle-Earth: Shadow Of War اولیــن نســخه 

ســری اســت کــه از بخــش چنــد نفــره جــذاب بهــره می بــرد.

 عصر اژدها ادامه دارد

 Dragon اســتدیو بایــوور، خالــق ســری جــذاب و دوســت داشــتنی
صــدای  و  ســر  پــر  و  جدیــد  عنــوان  معرفــی  بــا  روزهــا  ایــن   Age
Anthem دوبــاره نــام خــود را بــر ســر زبان هــا انداختــه اســت. بــا 
ایــن حــال امــا بســیاری از طرفــداران ســری عصــر اژدهــا نگــران اینــده 
ایــن ســری درخشــان و دوســت داشــتنی هســتند. تــا بــه حــال ســه 
نســخه اصلــی از ســری عصــر اژدهــا منتشــر شــده کــه نســخه ابتدایــی 
بــه  را  بازی بازهــا  و  منتقــدان  بســیار  تحســین  نســخه،  ســومین  و 
دنبــال داشــته اند. همچنیــن طبــق گفتــه ســازندگان ، شــماره بعــدی 
ــوور  ــد اســتدیو بای ایــن ســری هــم تاییــد شــده اســت. امــا خبــر جدی
قطعــاً بــرای طرفــداران ســری بســیار خوشــحال کننــده خواهــد بــود. 
 Dragon Age: کارگــردان   ،)Mike Laidlaw( لیــدالو  مایــک  آقــای 
Inquisition بــه صراحــت اعــام کــرده کــه بایــوور بــه هیــچ عنــوان 
قصــد نــدارد تــا ایــن ســری را پایــان دهــد و حداقــل دو نســخه دیگــر 
بــرای ســری عصــر اژدهــا در نظــر گرفتــه شــده اســت. بــا وجــود اینکــه 
ســری عصــر اژدهــا یکــی از زیباتریــن و موفــق تریــن عناویــن نقــش 
آفرینــی چنــد ســال اخیــر بــوده اســت، ایــن خبــر قطعــاً بــرای جامعــه 

بازی هــای ویدئویــی بســیار خوشــحال کننــده اســت.

وقتی جنگ روی چندنفر سایه بیندازد

یوبــی ســافت، در طــی کنفرانــس بــزرگ 
و بســیار جذابــش در E3 2017 بــازی 
جدیــدی بــه نــام Skull And Bones  را 
معرفــی کــرد کــه در نــگاه اول شــباهت 
شــماره  چهارمیــن  بــا  بســیاری  هــای 
یعنــی   Assassin›s Creed ســری 
Black Flag داشــت. ایــن بــازی درســت 
هماننــد نســخه مذکــور، بــر روی دزدان 
و  بــزرگ  دریایــی  نبردهــای  دریایــی، 
غــارت و تصاحــب تمرکــز کــرده اســت. 
امــا چنــدی پیــش بــود کــه ســازندگان 
تفاوت هــای اصلــی ایــن عنــوان بــا بــازی 

AC: Black Flag را توضیــح دادنــد.
طبــق گفتــه ســازندگان، برخــاف ســری 
ــا پیوســتن  AC کــه معمــوالً در رابطــه ب
بــه اسســین هــا و نبــرد خیــر و شــر و 
حضــور فعــال در میــان مــردم اســت، 
ویــژه  طــور  بــه   Skull And Bones

آن  ســازی  شــبیه  و  کشــتی ها  بــرروی 
ســازندگان  اســت.  کــرده  تمرکــز  هــا 
تاکیــد کردنــد کــه قــدرت اصلــی کشــتی 
هــای بــزرگ و نبردهــای عظیــم در ایــن 
خواهــد  گذاشــته  نمایــش  بــه  بــازی 
شــد و عنــوان Skull And Bones بــه 
ــژه ای بــرروی نبردهــای دریایــی  طــور وِی
تمرکــز کــرده اســت. همچنیــن آن هــا از 
سیســتم پرداخــت هــای درون برنامــه ای 
بــازی صحبــت کــرده و اشــاره کردنــد کــه 
ســعی مــی کننــد تــا ایــن سیســتم لــذت 
قصــد  کــه  کســانی  از  را  کــردن  بــازی 
ســازندگان  نگیــرد.  ندارنــد  پرداخــت 
از  اســتفاده  بــا  کــه  کرده انــد  اشــاره 
تــا  دارنــد  ســعی  فصلــی  رویدادهــای 
لــذت بــازی کــردن در رده هــای بــاال را 

بــرای همــه بازیکنــان فراهــم کننــد.

جمجمه و استخوان 



6

نقد و بررسی

شیوه رندی و خوش باشی 
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   ســری پرســونا را بایــد در لیســت موفــق تریــن 
ایــن  داد.  جــای  تاریــخ  ژاپنــی  آفرینی هــای  نقــش 
بزرگ تــر  ســری  زیرمجموعــه  خــودش  کــه  ســری 
اســت.   Shin Megami Tensei وســیع  بســیار  و 
توانســته در طــول 11 ســال کــه از عرضــه اولیــن 
نســخه اش می گــذرد، خــود را بــه عنــوان یکــی از 
داشــته  دوســت  و  تریــن  معــروف  تریــن،  معتبــر 
شــده تریــن بازی هــای ســبک نقــش آفرینــی معرفــی 
کنــد. ایــن ســری کــه 9 عنــوان کلــی، 4 اســپین-اف 

و 5 شــماره اصلــی، را شــامل می شــود. بــا ترکیــب 
کــردن دو ســبک نقــش آفرینــی و شــبیه ســاز روابــط 
کــردن داســتانی  ارائــه  بــا  اجتماعــی، و همچنیــن 
همیشــه پیچیــده و زیبــا، جــز در ژاپــن، حتــی در 
کــرده و  غــرب هــم طرفــداران بســیاری را کســب 
بــه یکــی از بزرگتریــن عناویــن ســبک خــود تبدیــل 
پنجمیــن  شــدن  عرضــه  بــا  حــاال  و  اســت.  شــده 
عنــوان اصلــی در ســری، ایــن شــهرت و موفقیــت بــه 

درجــه ای باالتــر صعــود کــرده.

افتتاحیــه  یــک  بــا   ،5 پرســونا  داســتانی  بخــش 
طوالنــی و البتــه منســجم و دقیــق آغــاز می شــود. 
روایــت از میانــه داســتان آغــاز می شــود و بعــد، بــه 
وســیله پروتاگونیســت داســتان و در طی فلش بک 
تعریــف می شــود. ایــن تکنیــک روایــی بــه زیبایــی 
مخاطــب را در همــان ابتــدا همــراه کــرده و ســواالت 
بســیاری بــرای او ایجــاد می کنــد. ســواالتی کــه بــازی 
بــه وســیله شــخصیت ها و داســتان غنــی و کاملــش 
بــه زیبایــی بــه همــه آن هــا پاســخ می دهــد. ایــن 
بخــش کــه بســیار طوالنــی و غنــی اســت، تقریبــاً تــا 
شکســت دادن اولیــن غــول آخــر بــازی ادامــه پیــدا 
می کنــد. در حقیقــت پرســونا 5 داســتان خــوب و 
بی مثالــش را در میــان گیــم پلــی روایــت می کنــد. 
بــه ایــن معنــا کــه در بخــش افتتاحیــه، عــاوه بــر 
پی ریــزی ســتون های اصلــی داســتان، بــه امــوزش 
دادن عوائــد گیــم پلــی هــم می پــردازد. ایــن موضــوع 
مهــم، بــه واســطه ســبک روایــی خــاص ســری کــه در 
شــماره پنجــم هــم رعایــت شــده ممکــن می شــود. 
ســینمایی  صحنه هــای  از  خبــری   ،5 پرســونا  در 
نیســت. اکثــر بخــش داســتان در قالــب گیــم پلــی و 
طــی مکالمــات ماهرانــه ای کــه نوشــته شــده، روایــت 
می شــود. بــا ایــن حــال، در مواقعــی خــاص، شــاهد 
هســتیم کــه میــان پرده هایــی انیمــه ای بــرای کمــک 
بهتــر  هرچــه  و  بی نقــص  روایــت  ایــن  بــه  کــردن 

کــردن آن نمایــش داده می شــوند.
پروتاگونیســتی  بــا  را  داســتانش   ،5 پرســونا 
نام گــذاری  شــما  توســط  بایــد  کــه  می کنــد  آغــاز 
شــود. ایــن نوجــوان دبیرســتانی، طــی یــک اتفــاق 
غیرمنصفانــه متهــم شــده و حــاال بایــد بــه منطقــه 
و دبیرســتان دیگــری منتقــل شــود. داســتان بــا ایــن 
انتقــال جنجــال برانگیــز و شــایعات بســیاری کــه 
حــول محــور پروتاگونیســت و سوءپیشــینه او در 
دبیرســتان پیچیــده آغــاز می شــود. در بخش هــای 
اول کــه آزادی عمــل کمتــری در گیــم پلــی داریــد 
مکانیک هــای  دادن  آمــوزش  مشــغول  بــازی  و 

گیــم پلــی اســت. داســتان در اولویــت قــرار گرفتــه 
می دهــد.  شــکل  را  خــود  اولیــه  ســتون های  و 
نکتــه مهــم در رابطــه بــا نــوع روایــت بخــش هــای 
ابتدایــی ایــن اســت کــه بــه علــت دیالــوگ محــور 
ــار  ــودن داســتان، و وجــود بخــش آموزشــی در کن ب
ایــن افتتاحیــه نســبتاً طوالنــی، مکالمه هــای پشــت 
ســرهم و تمــام نشــدنی، گاهــی می تواننــد مخاطــب 
را عصبــی کننــد. امــا ایــن افتتاحیــه بــا ورود اولیــن 
هــدف بــه داســتان، رنــگ و بویــی دیگــر می گیــرد 
و بــا هدیــه ای بی مثــال، صبــر و حوصلــه مخاطــب 
را پــاداش می دهــد. ریتــم روایــت پــس از بخــش 
امــا پرســونا  افتتاحیــه بســیار جذاب تــر می شــود، 
5 همچنــان بــرای تعریــف کــردن داســتانش عجلــه 

نــدارد. 
بــه رســم همیشــگی ســری، در پرســونا 5 هــم دنیــای 
دیگــری عــاوه بــر دنیــای واقعــی وجــود دارد. ایــن 
دنیــا از طریــق امیــال ، آرزوهــا و نــوع نــگاه افــراد 
بالــغ بــه جامعــه شــکل گرفتــه و درونــی تریــن امیــال 
آن هــا را در خــود پنهــان کــرده اســت. در ســاعات 
 )Metaverse( اولیــه، پروتاگونیســت بــه متــاورس
وارد می شــوند. جهانــی کــه بــه وســیله آن می تــوان 
بــه کاخ ارزوهــای هرفــردی دسترســی پیــدا کــرد. 
آن هــا توانایــی ورود بــه کاخ اولیــن هدفشــان را بــه 
صــورت تصادفــی کســب کــرده و همچنیــن بــرای 
نــام مورگانــا  بــه  بــا موجــودی عجیــب  بــار  اولیــن 
ــاورس  ــای مت ــا قواعــد دنی ــه رو می شــوند کــه ب رو ب
آشناســت و بــه عنــوان یــک راهنمــا در بــازی عمــل 
و  گــروه  افــراد  تعــداد  شــدن  بیشــتر  بــا  می کنــد. 
بزرگتــر شــدن دردســرهای گــروه دوســتان مــا در 
دنیــای واقعــی، آن هــا وارد پلــس فــرد مــورد نظــر 
شــده و قلــب او را می دزدنــد و گروهــی موســوم 
تشــکیل  را   Phantom Thieves of Hearts بــه 
افــراد  تعــداد  داســتان،  پیشــرفت  بــا  می دهنــد. 
گــروه افزایــش یافتــه و دردســرهای عیــاران مــا هــم 

بیشــتر و بیشــتر می شــود.

کــه در هریــک در مواقــع متفاوتــی،  ناخــودآگاه خــود چنــد شــخصیت متفــاوت دارد  »انســان در 
بــروز پیــدا کــرده و خــود را نمایــش می دهنــد، بــه عنــوان مثــال شــخصیت شــما در میــان خانــواده بــا 
شــخصیتتان در جمــع دوســتان بســیار متفــاوت اســت. ایــن نظریــه روانشناســانه، پایــه و اســاس شــکل 
گیــری ســری پرسوناســت. امــا پرســونا 5 از ایــن نظریــه بســیار فراتــر رفتــه، بحــث منزلــت اجتماعــی را 
پیــش می کشــد و. مســائلی مثــل نقــش  اجتماعــی و انتظــارات نقــش را در کنــار توجــه بــه شــکاف نســلی 

و جامعــه ای کــه بیــش از حــد درگیــر هنجــار شــده اســت، مــورد توجــه قــرار می دهــد.« 

پروتاگونیســت داســتان دانــش آمــوزی 16 
ســاله اســت کــه پــس از ماجرایــی ســخت 
کــه  جرمــی  علــت  بــه  شــدن  محکــوم  و 
هرگــز مرتــب نشــده، بــه مدرســه شــوجین 
یــک  مــدت  بــه  تــا  می شــود  فرســتاده 
ســال تحــت نظــارت قــرار بگیــرد. داشــتن 
مناســب  هدفــی  بــه  را  او  سوء پیشــینه، 
بــرای معلمــان و دانــش اموزانــی کــه قصــد 
می کنــد.  تبدیــل  دارنــد  پراکنــی  شــایعه 
ننشســته  ســاکت  پروتاگونیســت  امــا 
 Phantom گــروه  رهبــر  بــه  تبدیــل  و 
عیــار  جنتلمــن  یــک  می شــود.   Thieves
بزرگتر هــای  خواســته های  قصــر  بــه  کــه 
گنــاه کار دســتبرد می زنــد. پرســونای اصلــی 
پروتاگونیســت،  آرســن اســت. پرســونایی 
معــروف،  دزد  جنتلمــن  اســاس  بــر  کــه 
معــروف  کتاب هــای  در  لوپــن  آرســن 

اســت. شــده  خلــق  لبانــک،  موریــس 

ریوجــی از آن نوجوان هــای دردســر ســاز 
انــرژی  بــا  کــه  اســت  شــور  و  پرشــر  و 
روحیــه  کننــده  تضمیــن  همیشــگی اش 
شــخصیتی  تیــپ  اســت.  اطرافیــان 
تبدیــل  کســی  بــه  را  ریوجــی  خــاص، 
شــدن  حــل  باعــث  کــه همیشــه  می کنــد 
بــه  ریوجــی  اعضاســت.  میــان  اختافــات 
واســطه حضــور در مدرســه شــوجین، در 
را  دوســتانه ای  رابطــه   ابتدایــی  روزهــای 
کــه  او  می کنــد.  آغــاز  پروتاگونیســت  بــا 
هماننــد پروتاگونیســت، یکــی از قربانیــان 
نوجوانــان  از  بزرگترهــا  ابــزاری  اســتفاده 
 Phantom اســت، در شــکل گیــری گــروه
نقشــی  ماموریت هــا  انجــام  و   Thieves
اساســی دارد. روحیــه خــاص و عــزم راســخ 
همیشــه  کــه  می شــود  باعــث  ریوجــی 
او  پرســونای  کنیــد.  حســاب  رویــش 
کاپیتــان کیــد نــام دارد کــه براســاس دزد 
دریایــی افســانه ای،  کاپیتــان ویلیــام کیــد 

اســت. شــده  خلــق 

Protagonist

Ryuji Sakamoto

پروتاگونیست

به دنبال هویت گم شده

ریوجی ساکاموتو
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نقد و بررسی

وابســته  مکالمه هایــش  بــه  هرچیــز  از  بیــش   5 پرســونا 
پرداخــت  از  مهمــی  بخــش  تــر،  دقیــق  طــور  بــه  اســت. 
شــخصیت های داســتان در طــی مکالمه هایــی کــه بینشــان 
ایــن دیالوگ هــا  امــا  اتفــاق می افتــد.  بــدل می شــود  و  رد 
چــه دارنــد کــه شــخصیت های پرســونا را تــا حــد انســان های 
واقعــی بــاور پذیــر و قابــل قبــول می کننــد؟ بــا شــروع بــازی، 
اولیــن چیــزی کــه توجــه شــما را جلــب خواهــد کــرد، نــوع 
بیــان کرکترهاســت، آن هــا در حــرف زدن و انتخــاب کلمــات 
نــوع  ایــن  بعــدی  قــدم  در  متفــاوت هســتند.  یکدیگــر  از 
تجلــی  دیالوگ هــا  در  کــه  رخدادهاســت  بــه  آن هــا  نــگاه 
ــا جلوه هــای مختلــف شــخصیت  پیــدا کــرده و مخاطــب را ب
آشــنا می کنــد. پــس از نگــرش، نــوع روابــط، احساســات، 
رو بــه رویــی بــا مشــکات، تصمیم هــا، نظرهــای متفــاوت 
کــه  شخصیت هاســت  کلــی  تفاوت هــای  نهایــت  در  و 
دیالوگ هــا را زیبــا کــرده و تمامــی خصوصیــات شــخصیتی 
را در آن هــا بــه نمایــش می گــذارد. در واقــع کیفیــت بســیار 
زیــاد دیالوگ هــای گــروه، در کنــار امــکان شــرکت کــردن در 
بحث هــا و گفــت و گوهــا بــرای مخاطب، این شــخصیت های 
خیالــی را هرچــه بیشــتر واقعــی کــرده و بــه حقیقــت نزدیــک 
می کنــد. قهرمانــان یــا در حقیقــت ضدقهرمانــان داســتان، 
همگــی انســان هایی معمولــی هســتند و ایــن موضــوع اســت 

کــه آن هــا را بی نظیــر می کنــد.
 در کنــار چنیــن موفقیتــی، توجــه بســیار خــوب تیــم ســازنده 
بــه تیپ هــای شــخصیتی و مهــم تــر از آن  نــوع نــگاه جامعــه 
بــه هــر انســان و انتظــارات نقــش هرفــرد در جامعــه، باعــث 
شــخصیت های  بــا  پنــداری  همــذات  درجــه  کــه  می شــود 
داســتان بــه حــد ترســناکی بــاال بــرود. ایــن شــخصیت ها کــه 
نوجوانــان دبیرســتانی هســتند. در میــان دنیــای  معمــوالً 
کودکــی و بــزرگ ســالی ســرگردان شــده بــه بــه دنبــال جایگاه 
خــود در جهــان و هویــت می گردنــد. امــا جامعــه محافظــه کار 
و کنتــرل شــده مــدرن هیــچ چیــزی جــز درس خوانــدن و 
ســر بــه زیــر بــودن )زندانــی شــدن در نقــش از پیــش تاییــن 
شــده( از آن هــا طلــب نمی کنــد و عــدم مقبولیــت اجتماعــی 
شــخصیت های داســتان راقربانــی جــرم و جنایتــی می کنــد 
ــکار می  شــود.  ــه شــرایط جامعــه توســط بزرگســاالن ان کــه ب
کــه در زندگــی هــر  بــرای هویــت  موضــوع جســت و جــو 
بــه  کــه مخاطبــان  باعــث می شــود  انســانی رخ می دهــد، 
پنــداری  داســتان همــذات  بــا شــخصیت های  کامــل  طــور 
کننــد و همــراه شــوند. ایــن جســت و جــو امــا بــه مبــارزه ای 
ــا جامعــه بزرگســاالن کــه در ظاهــر بی نقــص  ــار، ب تمــام عی
ــل  ــر از جــرم و جنایــت اســت، تبدی ــن پ و در الیه هــای زیری

می شــود.
در نقطــه دیگــر داســتان، و در مقابــل ایــن قهرمانــان، افــراد 

بالــغ وجــو.د دارنــد، پرســونا 5، تمرکــز بســیاری بــه موضــوع 
طــور  بــه  دارد.  نوجوانــان  از  بزرگســاالن  سوءاســتفاده 
افــراد گــروهPhantom Thieves ، قربانــی  تقریبــی تمــام 
اعمــال بزرگســاالنی هســتند کــه بــه نوعــی از عــدم مقبولیــت 
نوجوانــان در جامعــه بــه نفــع خــود سوءاســتفاده کرده انــد. 
بــه ایــن ترتیــب بــازی عــاوه بــر امیــال ســرکوب شــده و نهــان 
و نــوع نــگاه حقیقــی بزرگســاالن بــه جهــان، نوعــی شــکاف 
نســلی در جامعــه و مشــکل عــدم مقبولیــت جوانــان را هــم 
مــورد هــدف قــرار می دهــد. جوانانــی کــه در ایــن نســخه بــا 
ــا ایــن شــرایط و تبدیــل  ــه ب ــرای مقابل یافتــن میــل درونــی ب
شــدن بــه افــرادی شورشــی، قــدرت قلــب خــود را بیــدار کرده 
و بــه توانایــی اســتفاده از پرســونا دســت پیــدا می کننــد. در 
واقــع داســتان ایــن نســخه، روایــت کننــده ماجــرای جوانانــی 
اســت کــه هدفــی واال، یعنــی مقبولیــت در اجتمــاع و ثابــت 
کــردن خــود بــه عنــوان یــک فــرد را از راهــی کــه پــر از شــک 
و شــبه اســت دنبــال می کننــد. آن هــا دزدانــی خــوش قلــب 
هســتند کــه در مقابــل قانــونِ بزرگســاالن )و نــه قوانیــن 
خودشــان( ایســتادگی کــرده، و بــا ایجــاد یــک جامعــه نهانــی 
بــه دور از جامعــه در شــرف ازهــم پاشــیدگی بزرگســاالن، 

شــرایط را بــرای خودشــان بهتــر می کننــد.
ایــن داســتان زیبــا کــه درونمایه هــای روانشناســانه و حتــی 
جامعــه شناســانه بســیاری دارد. بــه کمــک شــخصیت های 
بی نقصــی کــه خلــق می کنــد و بــا ســادگی ظاهــری خــودش، 
بــه نحــو احســن روایــت مــی ود. در واقــع داســتان بــه چنــد 
بخــش متفــاوت تقســیم می شــود کــه هــر بخــش ماجــرای 
یکــی از هدف هــای گــروه را روایــت کــرده و داســتان کلــی 
را هــم بــه پیــش می بــرد. شــیوه روایــی تقریبــاً ســریالی بــه 
مخاطــب اجــازه می دهــد کــه در میــان هــر ماجــرا اســتراحت 
کــرده و بــه ابعــاد مختلــف اعمالــش فکــر کنــد. ایــن درحالــی 
اســت کــه قهرمانــان داســتان هــم در ایــن مواقــع درســت بــه 
همیــن کار مشــغول شــده و بــه طــرز اعجــاب آوری بــه گفــت 
و گــو می پردازنــد. آن هــا نگــران می شــوند. بــه راهشــان شــک 
می کننــد. دچــار دردســر می شــوند، درد و دل می کننــد و 
مثــل همــه مــا، دردی پنهانــی را بــا خــود حمــل می کننــد کــه 

فقــط در دنیــای متــاورس قابــل مشــاهده اســت.
بــه طــور کلــی در رابطــه بــا بخــش داســتانی پرســونا 5، فقــط 
می تــوان از کلمــه شــاهکار اســتفاده کــرد. یــک شــاهکار تمــام 
عیــار، بــا شــخصیت هایی بــه غایــت باورپذیــر و بی نقــش کــه 
داســتانی زیبــا و هیجــان انگیــز، پیچیــده و بســیار پرمفهــوم 
را روایــت می کننــد. همچنیــن گــره خــوردن ایــن داســتان 
زیبــا بــا گیــم پلــی و ترکیــب شــدن ایــن دو بخــش مهــم بــازی، 
یکــی از بهتریــن تجربیــات در زمینــه روایــت داســتان را بــرای 

مخاطــب بــه ارمغــان مــی آورد.
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آن، همکاســی پروتاگونیســت و ریوجــی 
ظاهــر  واســطه  بــه  کــه  دختــری  اســت، 
شــایعات  مرکــز  همیشــه  خــاص ا ش 
هماننــد  درســت  و  بوده اســت  بســیاری 
دوســتانش مــورد سوءاســتفاده بزرگترهــا 
قــرار گرفتــه. مهربانــی و همنــوع دوســتی 
شــخصیتی  بــه  تبدیــل  را  او  آن  بســیار 
می کنــد کــه حاضــر اســت همــه چیــزش را 
بــرای دوســتانش فــدا کنــد. آن در حرفــه 
کمــک  بــه  و  می کنــد  فعالیــت  مدلینــگ 
ظاهــر جذابــش بــه پیشــبرد اهــداف گــروه 
کمک هــای بســیاری می کنــد. مقاومــت و 
باعــث می شــود  زیــاد آن،  تحمــل بســیار 
کــه همیشــه او را بــه عنــوان یــک پشــتیبان 
قدرتمنــد بشناســید. او صاحــب پرســونای 
کارمــن اســت. پرســونایی کــه بــر اســاس 
کارمــن، زن مقتــدر و جذابــی خلــق شــده 
می کــرد.  خــودش  شــیفته  را  مــردان  کــه 
رمــان  در  بــار  اولیــن  کارمــن  شــخصیت 

پروســپه مریمــه ظاهــر شــده بــود.

مورگانــا یــک تغییــر شــکل دهنــده اســت 
ــه  ــه یــک گرب کــه در حالــت عــادی شــبیه ب
ظاهــر  و  حافظــه  او  می رســد.  نظــر  بــه 
و  داده  دســت  از  را  خــودش  واقعــی 
اطاالعــات بســیاری در رابطــه بــا متــاورس 
دارد، کمــک  و دانــش بســیار مورگانــا در 
کنــار تاشــش بــرای یافتــن هویــت واقعــی 
تشــکیل  ابتدایــی  جرقه هــای  خــودش، 
باعــث  را   Phantom Thieve گــروه 
ســتون های  از  یکــی  مورگانــا  می شــوند. 
اصلــی تیــم و پرســروصدا تریــن عضــو گــروه 
اســت،  همچنیــن تبدیــل شــدنش بــه یــک 
اتوبــوس کمــک بســیاری بــه اعضــا گــروه 
می کنــد. پرســونای مورگانــا زورو نــام دارد، 
توســط  کــه  معروفــی  دزد  و  ضدقهرمــان 

بــود. شــده  خلــق  مک کالــی  جانســتون 

یوســکه یــک هنرمنــد درجــه یــک اســت کــه 
روحیــات خاصــی دارد. طــرز حــرف زدن و 
اســتفاده او از کلمــات باعــث می شــود کــه 
کمــی عجیــب و غریــب هــم بــه نظــر برســد. 
بــا ایــن حــال امــا یوســکه یکــی از بامــزه 
اســت.  داســتان  شــخصیت های  تریــن 
جــدی بــودن همیشــگی و رک بــودن بیــش 
ً  واقــع بیــن  از حــدش او را بــه فــردی کامــا
تبدیــل می کنــد. توانایــی یوســکه در هنــر 
از مهمتریــن بخش هــای  یکــی  و طراحــی 
عملیاتــی گــروه Phantom Thieve اســت. 
اســت  بچه هایــی  دســت  آن  از  یوســکه 
راه  بــا ســختی و مشــقت بســیار در  کــه 
همیشــه  امــا  برداشــته  قــدم  موفقیــت 
توســط بزرگتر هــا مــورد سوءاســتفاده قــرار 
دارد.  نــام  گوئمــون  او  پرســونای  گرفتــه. 
معــروف  یاغــی  براســاس  کــه  پرســونایی 
ژاپنــی، ایشــیکاوا گوئمــون ســاخته شــده 

اســت.

Ann Takamaki

Mogana

Yusuke Kitagawa آن تاکاماکی

مورگانا

یوسکه کیتاگاوا

ماکوتــو بــدون شــک مغــز متفکــر و استراتژیســت اصلــی گــروه اســت. رئیــس شــورای 
بســیار  فشــار  از  بعــد  ممتــاز  دانش امــوزان  از  یکــی  و  شــوجین  مدرســه  دانش آمــوزی 
بزرگترهــا بــرای رســیدن بــه موفقیــت و سوءاســتفاده آن هــا از شــرایطش، تبدیــل بــه یــک 
ــار می شــود کــه نقشــی اساســی در پیشــبرد اهــداف Phantom Thieve دارد. هــوش  عی
بســیار و نقشــه های موفــق ماکوتــو او را بــه یکــی از اعضــا مهــم گــروه تبدیــل می کنــد. 
ماکوتــو همچنیــن بــه علــت روابــط خاصــی کــه دارد، اطاعــات بســیار زیــادی را در اختیــار 
شــما قــرار خواهــد داد. ماکوتــو دختــر قدرتمنــد بــا روحیــه ای محکــم اســت کــه جــدی بــودن 
در کار را در کنــار مهربانــی بســیارش دارد. یادتــان باشــد کــه در زمــان ســختی ها می شــود 
بــه طــور کلــی روی هــوش و ذکاوت ماکوتــو حســاب بــاز کــرد. پرســونای او یوهانــا نــام دارد. 
ایــن پرســونا براســاس شــخصیت افســانه ای زنــی بــا نــام یوهانــا خلــق شــده کــه توانســت 

بــه مقــام مذهبــی پــاپ برســد.

فوتوبــا دختــری تنهــا و گوشــه گیر اســت. او خصوصیــات خاصــی دارد کــه باعــث می شــوند 
وقــت در محیطــی  بــه همیــن جهــت هیــچ  و  باشــد  اجتمــاع داشــته  از  بســیار  ترســی 
اجتماعــی حاضــر نمی شــود. ضربــات اجتماعــی بســیار و گوشــه گیــر بــودن در کنــار مدرســه 
نرفتــن، فوتوبــا را بــه دختــری تنهــا و افســرده تبدیــل کــرده کــه تنهــا راه ارتباطــی اش بــا 
جهــان اینترنــت اســت. او از طریــق همیــن راه ارتباطــی بــا Phantom Thieve همــراه 
شــده و نقــش مهمــی در داســتان ایفــا می کنــد. حضــور او در دنیــای متــاورس از طریــق 
واقعیــت مجــاری ممکــن می شــود. پرســونای فوتابــا نکرونومیکــون نــام گــذاری شــده اســت. 
نکرونومیکــون نــام کتابــی خیالــی اســت کــه در آثــار اچ.پی.الوکرافــت ظاهــر شــده اســت.

Makoto Nijima

Futaba Sakura

ماکوتو نیجیما

فوتابا ساکورا
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نقد و بررسی

فرزنــد  اراده،  بــا  و  قــوی  اکومــورای  هــارو 
خانــوداه ای ثروتمنــد و بــا نفــوذ اســت. دختــری 
موفــق  افــراد  میــان  در  را  زندگــی اش  تمــام  کــه 
و ثروتمنــد گذرانــده و توســط آن هــا بــه ســمت 
جلــو رانــده می شــده، بــه واســطه همیــن فشــار،  
وحشــت  تفاوت هــای  بیــان  از  همیشــه  هــارو 
داشــته اســت. زندگــی اجتماعــی هــارو پــر اســت 
کــه  نمی دانــد  وقــت  هیــچ  او  تــرس،  و  شــک  از 
دوســتانش او را بــه خاطــر خــودش می خواهنــد و 
یــا قصــد دارنــد از طریــق او بــه ســود برســند، ایــن 
موضــوع در رابطــه مــورد معلمــان و دیگــران بــا او 
هــم صــدق می کنــد. سوءاســتفاده از او بخاطــر 
قــدرت خانــواده اش، اراده او بــرای پیوســتن بــه 
Phantom Thieve را دوچنــدان می کنــد. هــارو 
مدرســه  بــه  ماکوتــو  و  ریوجــی  آن،  مثــل  هــم 
شــوجین مــی رود. پرســونای او می لیــدی نــام دارد. 
دِ  اســاس شــخصیت می لیــدی  بــر  پرســونا  ایــن 
وینتــر خلــق شــده. زنــی یاغــی و بســیار باهــوش 
کــه یکــی از آنتاگونیســت های اصلــی رمــان مشــهور 

الکســاندر دومــا، ســه تفنگــدار، بــوده اســت.

گــورو از آن دســت تیپ هــای شــخصیتی اســت کــه 
ــدا می شــود.  فقــط در انیمه هــای سروکله شــان پی
پســری دبیرســتانی کــه بــه کمــک هــوش بســیار 
معماهــا  کــردن  حــل  در  بی مثالــش  توانایــی  و 
شــده  افتخــاری  کارآگاهــی  بــه  تبدیــل  پلیســی،  
اســت. گــورو بــا حــل کــردن پرونده هــای بســیار 
و شــخصیت دوســت داشــتنی و ظاهــر جذابــش،  
تبدیــل  ژاپــن  در  مشــهور  شــخصیتی  بــه  کم کــم 
پرونــده  بــا عزمــی راســخ قصــد دارن  کــه  شــده 
ــا وجــود  ــد. گــورو ب Phantom Thieve را حــل کن
گوشــه گیر  و  تنهــا  نوجوانــی  بســیارش،  شــهرت 
را  بســیاری  خانوادگــی  مشــکات  کــه  اســت 
از  بزرگترهــا  گذرانــده،  سوداســتفاده  ســر  از 
مخالفت هــای  وجــود  بــا  توانایی هایــش،  و  او 
همیشــگی او، در انتهــا گــورو را بــه همراهــی بــا 
او  پرســونای  می کنــد.  وادار   Phantom Thieve
رابیــن هــود نــام دارد. شــخصیتی از افســانه های 
فولکلــور انگلســتان کــه بــه کمــک صــدا و ســیما 

میشناســیم اش. خــوب  همگــی 

Haru Okumura

Haru Okumura

هارو اکومورا
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گیــم پلــی پرســونا 5 بــه دو بخــش عمــده تقســیم 
بخــش  متــاورس.  و  واقعــی  دنیــای  می شــود. 
اول گیــم پلــی، یعنــی دنیــای واقعــی، آن بخــش 
پیچیــده، درگیــر کننــده و بســیار طوالنــی بــازی 
نقــش  یــک  اینکــه  بــر  عــاوه   5 پرســونا  اســت. 
آفرینــی ژاپنــی اســت. بــه عنــوان یــک شــبیه ســاز 
ســازنده ها  می شــود.  شــناخته  هــم  اجتماعــی 
بــه خوبــی موفــق شــده اند کــه ایــن دو ســبک را 
در گیــم پلــی بــازی تلفیــق کننــد و بــه فرمولــی 
لــذت بخــش برســند. پرســونا ویژگــی مختلفــی 
بــرای شــخصیت پروتاگونیســت در نظــر گرفتــه 
اســت کــه همگــی در مقابــل روابــط او بــا دیگــران، 
توانایی هایــی  یادگیــری،  و  روزمــره  کارهــای 
خــاص را بــه او می بخشــند. مهــم تریــن فعالیــت 
پروتاگونیســت در دنیــای واقعــی، ایجــاد کــردن 
بــه جامعــه  ثابــت کــردن خــود  پایــدار و  روابــط 
واقــع  در  هویــت(.  و  مقبولیــت  )کســب  اســت 
پرســونا حتــی گیــم پلــی خــود را هــم بــر اســاس 
نــگاه روانشناســانه اش شــکل می دهــد. بــا کســب 
ارتباطــات اجتماعــی بیشــتر و عمیق تــر کــردن ایــن 
عنــوان  بــه  جامعــه  در  شــما  مقبولیــت  روابــط، 
یــک فــرد مســتقل کــه نقشــی مهــم را پذیرفتــه، 
بیشــتر شــده و بــه دنبــال آن قــدرت قلب)درونــی( 
در  کــه  می کنــد.  پیــدا  افزایــش  پروتاگونیســت 
بخــش دوم گیــم پلــی کارآمــد اســت. امــا ایجــاد 
روابــط بــه هیــچ عنــوان کارســاده ای نیســت. بــرای 
آشــنایی بــا افــراد مختلــف، و ورود بــه یــک رابطــه 
دوســتانه و اجتماعــی بــا آن هــا، پروتاگونیســت 
ویژگی هــای شــخصیت خاصــی را نیــاز دارد کــه 
همگــی در طــی اعمــال روزمــره کســب می شــوند. 
ســواالت  بــه  دادن  پاســخ  مثــال  عنــوان  بــه 
دانــش  کســب  بــه  درس،  کاس  در  معلمــان 
کمــک می کنــد. و یــا خطرکــردن و ریســک پذیــزی 
برگــر  یــک  خــوردن  چالــش  در  شــرکت  )مثــل 
ــاد می کنــد.  عظیم!(جســارت پروتاگونیســت را زی
ایــن ویژگی هــا در زمــان ایجــاد روابــط بــه کارتــان 
خواهنــد آمــد. مثــاً بــرای ایجــاد یــک ارتبــاط بــا 
اســلحه فــروش محلــه، بایــد دل و جــرأت زیــادی 
داشــته باشــید و یــا بــرای دعــوت دوســتتان بــه 
یــک کافــه، بایــد جســارت و مهربانــی خاصــی را در 
رفتارتــان بــروز دهیــد و همچنیــن جذابیــت کافــی 
را داشــته باشــید. ایــن ویژگی هــا نقــش بســیار 
نتیجــه  در  و  بیشــتر  روابــط  کســب  در  مهمــی 
دســت یافتــن بــه قــدرت بیشــتر ایفــا می کننــد.
مشــخصه های  از  کــه  ســبکی  چنیــن  وجــو.د 
بــرروی  ســازنده ها  تاکیــد  اســت،  ســری  اصلــی 
 جنبه هــای روانشناســانه بــازی را نشــان می دهــد.
امــا چالــش اصلــی در گیم پلــی پرســونا 5، زمــان 
معمولــی،  فــرد  یــک  هماننــد  درســت  اســت. 
پروتاگونیســت شــما در بــازی، وقــت محــدودی 
پیشــرفت  بــه  دقیــق  زمانبنــدی  بــا  بایــد  و  دارد 
کــردن ادامــه دهــد. اکثــر ســاعات ابتدایــی روز 
ــی  در مدرســه گذشــته و شــما، در هــر روز توانای
انجــام یــک یــا دو فعالیــت را خواهیــد داشــت. 
بــرای  مشــخصی  روزهــای  تعــداد  همچنیــن 
رســیدن بــه اهــداف وجــود دارد و ایــن موضــوع 

ــد. ایجــاد  اهمیــت زمانبنــدی را دو چنــدان می کن
ارتباطــات متفــاوت در بــازی تواناییهــای بســیاری 
البتــه  می کننــد.  ایجــاد  پروتاگونیســت  بــرای  را 
بایــد بــه یــاد داشــته باشــید کــه هــر رابطــه 10 
ســطح متفــاوت داشــته و زمانــی طوالنــی بــرای 
کامــل شــدن نیــاز دارد. بــه عنــوان مثــال، رابطــه 
در   ) Temperance( روی«  »میانــه  دوســتانه 
و  کاس)!(  پیچانــدن  اجــازه  ابتدایــی  ســطح 
زمــان  در  نخوابیــدن  امــکان  نهایــی  ســطح  در 
خســتگی را فراهــم می کنــد. ایــن توانایی هــا بــا 
وجــود کمبــود وقــت در بــازی،از اهمیــت بســیاری 
روابــط همچنیــن در ســاخت  ایــن  برخوردارنــد. 
نتیجــه  ودر  قدرتمندتــر  و  بهتــر  پرســوناهای 
پیشــرفت در دنیــای متــاورس، نقــش مهمــی ایفــا 

می کننــد.
توضیحــات در رابطــه بــا بخــش ابتدایــی گیــم پلــی 
را بــا اشــاره بــه فعالیت هــای جانبــی بســیار زیــاد 
مثــل شــغل های نیمــه وقــت، باشــگاه، ســینما، 
کتــاب خوانــدن و بســیاری دیگــر کــه بــه افزایــش 
ویژگی هــای فــردی می انجامنــد پایــان می دهیــم. 
ایــن بخــش، بــه علــت وجــود فعالیت هــای جانبــی 
بســیار پرتعــداد، اهمیــت روابــط و تعــداد بســیار 
بی نقــص  و  روان  پلــی  گیــم  و همچنیــن  آن هــا 
بــرای مخاطــب فراهــم  را  آزادی عمــل بســیاری 
وقــت  بــرای  بســیاری  انتخاب هــای  و  کــرده 
گذرانــدن را در اختیــار او قــرار می دهد.همچنیــن 
کــه  می شــود  باعــث  پروتاگونیســت،  کــم  وقــت 
بســیاری  نشــده  انجــام  فعالیت هــای  همیشــه 
 5 پرســونا  ترتتیــب  ایــن  بــه  باشــید،  داشــته 
دچــار  جانبــی  فعالیت هــای  زمینــه  در  هیچــگاه 
کمبــود نخواهــد شــد. ایــن موضــوع ارزش تکــرار 
و تجربــه روابــط متفــاوت در بــازی را دوچنــدان 

می کنــد.
امــا بخــش دوم گیــم پلــی، یــا دنیــای متــاورس 
 Phantom Thieves داســتان دیگری دارد. گروه
بــرای دســتیابی بــه قلــب اهدافشــان، بایــد وارد 
کاخ آن هــا شــوند. ســاختمانی کــه نشــان دهنــده 
امیــال، شــخصیت حقیقــی و نــوع نــگاه فــرد بــه 
دنیاســت. ایــن مــکان، بــه نوعــی یــک ســیاهچال 
در بخــش داســتانی اســت کــه طراحــی دقیقــی 
امنیتــی  بــه هــر کاخ، سیســتمی  بــا ورود  دارد. 
فعــال می شــود کــه نیــاز بــه مخفــی کاری را ایجــاد 
می کنــد. بــا پیشــروی مخفیانــه و آرام، و کمتــر 
نگــه داشــن درجــه امنیــت، بــا دشــمنان کمتــری 
مبــارزه خواهیــد کــرد و بــه دنبــال آن وقــت کمتری 
می توانیــد  و  می کنیــد  گنــج  یافتــن  صــرف  را 
از وقــت خــود بــرای فعالیت هــای دیگــری بهــره 
ببریــد.. امــا بــا افزایــش درجــه امنیــت، دشــمنان 
بیشــتر و قــوی تــری بــه ســراغتان خواهنــد آمــد 
و لحظــات ســختی را برایتــان رقــم خواهنــد زد. 
جــذاب  مکانیک هــای  واســطه  بــه  کاری  مخفــی 
بســیار  بی نقــص،  مراحــل  طراحــی  و  پلــی  گیــم 
دلنشــین و زیباســت، همچنیــن محیــط پیچیــده و 
زیبــای کاخ هــا، گشــت و گــذار در محیــط و مبــارزه 

بــا دشــمنان را بســیار لذتبخــش می کنــد.

جنتلمن های دزد
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پرســونا 5 در حقیقــت یــک انیمــه ســه بعــدی و 
جــذاب اســت کــه بــرروی طراحــی هنــری شــهر 
کــرده.  تمرکــز  ممنتــوس  و  پلس هــا  توکیــو، 
بنــدی  رنــگ  وجــود  بــا  بــازی  هنــری  طراحــی 
قطعــاً  انیمــه ای،  خــاص  ســبک  و  بی نظیــر 
پرســونا 5 را بــه یکــی از زیباتریــن و چشــم نــواز 
می کنــد.  تبدیــل   2017 ســال  بازی هــای  تریــن 
پاخ هــا  برانگیــز  تامــل  و  خــوب  بســیار  طراحــی 
تمایــات  خــاص  نــوع  براســاس  همگــی  کــه 
واقعــاً  شــده اند  خلــق  صاحبانشــان  درونــی 
شــلوغ،  طراحــی  همچنیــن  اســت.  حیــرت آور 
شــیبویا  مثــل  مناطقــی  زیبــای  و  جزئیــات  پــر 
و یــا شــینجوکو در توکیــو در کنــار رنــگ بنــدی 
بی نظیــر بــازی و همچنیــن تاثیــر گذشــت زمــان و 
ماه هــای ســال بــر شــکل و شــمایل شــهر، دنیــای 
اســت.  کــرده  زیبــا  بســیار  را  پرســونا5  واقعــی 
حــد  تــا  هــم  ممنتــوس  مــورد  در  موضــوع  ایــن 
از  بســیاری صــادق اســت. چــرا کــه هــر طبقــه 
ایــن ســیاهچال عظیــم، طراحــی و تــم منحصــر 

بــه فــردی دارد. درســت اســت کــه ممنتــوس در 
کــرده  پیــروی  یکســانی  الگــوی  از  کلــی،  شــکل 
تصادفــی  صــورت  بــه  هــم  ســیاهچال هایش  و 
ســاخته می شــوند. امــا رنــگ بنــدی و جزئیــات در 
هــر طبقــه متفــاوت از دیگــری ظاهــر می شــود. 
داســتان،  کرکترهــای  طراحــی  بعــدی  موضــوع 
مرحلــه ی  در  کــه  اســت  پرســوناها  و  دشــمنان 
بی نظیــری قــرار دارد. اگــر طرفــدار ســریال های 
شــخصیت های  طراحــی  قطعــاً  باشــید،  انیمــی 
کــرد. خواهــد  زده  شــگفت  را  شــما   5  پرســونا 

شــاهکار  یــک  موســیقی،  بخــش  در   5 پرســونا 
ــه جــا و درســت از  ــار اســت، اســتفاده ب تمــام عی
ــار کیفیــت آن هــا بــازی  قطعــات موســیقی در کن
را  بســیار غنــی می کنــد. همچنیــن صداپیشــگی 
انگلیســی هــم در وضعیــت خوبــی قــرار دارد و 
کمتــر شــاهد کیفیــت پاییــن گوینــدگان هســتیم. 
ایــن درحالــی اســت کــه بســیاری از دیالوگ هــای 
بــازی هــم بنــا بــه رســم ســری، صداگــذاری نشــده 

و فقــط بــه صــورت متــن هســتند.

مبــارزات در یــک Jrpg نقــش بســیار مهمــی را 
ایفــا می کننــد، بــه همیــن دلیــل، پرســونا 5 در 
ایــن بخــش هــم ســنگ تمــام گذاشــته و بســیار 
عالــی عمــل کــرده اســت. در شــروع مبــارزات یکــی 
اســت،  مبــارزه  یــک  بخش هــای  تریــن  مهــم  از 
دشــمنان  بــه  می توانیــد  مخفیانــه  پیشــروی  بــا 
شــبیخون بزنیــد و در نوبــت اول، بــه آن هــا حملــه 
دشــمنان  کــه  باشــید  مراقــب  بایــد  امــا  کنیــد. 
دقیقــاً همیــن بــا را ســرتان نیاورنــد. مبــارزات 
بــازی کامــاً نوبتــی هســتند و پیجیدگــی خــاص 
ــد امــکان حملــه  بازی هــای Jrpg را در خــود دارن
فیزیکــی، حملــه از راه دور، دفــاع و اســتفاده از 
ــارزه فراهــم اســت. پرســوناها  پرســونا در هــر مب
ــا اجــرای هــر تکنیــک، مقــداری از ســامتی  امــا ب
و یــا SP کرکتــر کــم می کننــد. بــه همیــن دلیلــدر 
اســتفاده از پرســوناها بایــد دقــت بســیاری بــه 
خــرج داد. همچنیــن حمــات از راه دوری وجــود 
دارنــد کــه بــه کمــک اســلحه و گلوله هــای محــدود 
انجــام می شــوند. تنــوع حمــات بــازی، بــه ایــن 
علــت اســت کــه مبــارزات، بــه شــدت بــرروی نقــاط 
ــن ترتیــب  ــه ای ضعــف دشــمنان متمرکــز شــده. ب
خــاص  حملــه  یــک  مقابــل  در  هردشــمن  کــه 
ضعیــف اســت و در مقابــل آن، دچــار ضعــف و 
بی حالــی می شــود. در زمانــی کــه همــه دشــمنان 
در حالــت ضعــف قــرار بگیرنــد، امــکان محاصــره 
و بــاج گیــری از طریــق مذاکــره بــا آن هــا فراهــم 
می شــود. در ایــن حالــت می توانیــد پــول، آیتــم و 
یــا قــدرت پرســونا را درخواســت کنیــد. نــوع روابط 

شــما بــا اعضــا پارتــی در دنیــای واقعــی، میــان 
گاهــی  و  گــذار هســتند  تاثیــر  بســیار  مبــارزات 
حتــی رونــد یــک مبــارزه را تغییــر می دهنــد.. مثــا 
ــن امــکان را  ــا ریوجــی، ای ــارم ب ــاط ســطح چه ارتب
از  یکــی  تصادفــی،  صــورت  بــه  او  کــه  می دهــد 
حمات شــما را کامل کرده و دشــمن را شکســت 
دهــد، بــدون اینکــه نوبتــی از تیــم شــما کــم شــود.
زیباتریــن  از  یکــی  می تــوان  را  بــازی  مبــارزات 
بخش هــای گیــم پلــی نامیــد. بــا توجــه بــه اینکــه، 
مشــابه  معمــوالً  هــا   Jrpg در  مبــارزات  ســبک 
و  مبــارزات  در  نــواوری  بــا   5 پرســونا  اســت، 
ضعــف،  نقــاط  مثــل  تکنیک هــای  از  اســتفاده 
ــا دشــمن، یکــی  محاصــره و پــس از آن مذاکــره ب
ســبک  در  مبــارزه  سیســتم های  زیباتریــن  از 
بســیار،  زمانبنــدی  و  دقــت  کــه  کــرده  خلــق  را 
آگاهــی از ضعف هــای دشــمنان و در عیــن حــال، 
خطرپذیــری بســیاری را طلــب می کنــد. مبــارزات 
بــازی بــه قــدری جــذاب هســتند کــه، حتــی بــا 
وجــود کمبــود SP و وقــت، مــدام بــه سراغشــان 

رفــت. خواهیــد 
یــک  فقــط  کــه  شــخصیت ها  دیگــر  برخــاف 
بــه  می توانــد  پروتاگونیســت  دارنــد،  پرســونا 
پرســوناهای متفاوتــی دسترســی داشــته باشــد. 
ایــن امــر بــا درخواســت قــدرت آن هــا در زمــان 
محاصــره ممکــن می شــود. بــا مراجعــه بــه اتــاق 
مخملــی، می توانیــد پرســوناها را ترکیــب کــرده و 
پرســوناهای قدرتمند تــری بســازید، هــر پرســونا 
بــه نــوع خاصــی از روابــط وابســته اســت و هرچــه 

پرســونای  بــه  باشــید،  پیشــرفته تر  روایــط  در 
قوی تــری دسترســی خواهیــد داشــت. مثــاً رابطــه 
ترکیــب پرســوناهای  امــکان   )strength( قــدرت 
بیشــتر و خلــق یــک پرســونا قدرتمنــد را بــه شــما 

می دهــد.
نقــش مهــم روابــط دنیــای واقعــی در متــاورس، 
باعــث می شــود کــه بخــش ابتدایــی گیــم پلــی هــم 
بــه انــدازه مبــارزات اهمیــت پیــدا کنــد و در عیــن 
امــکان گیرانداختــن پرســوناهای جدیــد،  حــال، 
مبــارزات  و  محیــط  در  گــذار  و  گشــت  ارزش 
مهــم  نقــش  همچنیــن  می بــرد.  بــاال  را  بیشــتر 
هــردو  اهمیــت  مبــارزات  و  بــازی  در  پرســوناها 
بخــش دیگــر را افزایــش می دهــد. بــه ایــن ترتیــب 
یــک چرخــه ایجــاد می شــود کــه هربخــش از ان 
ــه دیگــری وابســته بــوده و بــه جذابیــت بخــش  ب

می افزایــد. دیگــر 
در کنــار، کاخ  آروزهــای هــر شــخص، ســیاهچالی 
 )Mementos( بزرگ و تصادفی به نام ممنتوس
در بــازی وجــود دارد کــه بــر اســاس نظــر و امیــال 
مختلــف  شــخصیت های  و  نقش هــا  عمومــی، 
بزرگســاالن شــکل گرفتــه، ایــن بخــش کــه طبقــات 
مختلــف بــا درجــات ســختی متفاوتــی دارد، پــر 
پرســوناهایی  و  دشــمنان  و  گنج هــا  از  اســت 
ــل دســت یابی هســتند. ممنتــوس  ــد کــه قاب جدی
بــر اســاس شــرایط آب و هوایــی متغیــر اســت، 
ــرای گشــت و گــذار  پــس بایــد بهتریــن زمــان را ب
انتخــاب  عمومــی  و  بــزرگ  ســیاهچال  ایــن  در 

کنیــد.

انیمه به سبک پرسونا

گنج بزرگ کاپیتان کید

Persona 5 یــک بــازی کامــل و تمــام عیــار اســت. داســتان بی نقــص و بــدون مشــکل بــازی حتــی اگــر درونمایــه روانشناســانه بی نظیــرش را هــم کنــار 
بگذاریــم، در پرداخــت شــخصیت هایش ســنگ تمــام گذاشــته و حتــی بــه انتخــاب شــما، روابــط عمیق تــری را هــم شــکل می دهــد. و داســتانی زیبــا را 
روایــت می کنــد. گیــم پلــی غنــی و زیبــای بــازی، در هــر دو بخــش دنیــای واقعــی و متــاورس، کامــل و بی نقــص ظاهــر شــده و بــا مبــارزات زیبــا و روابــط 
دوســتانه و زمانبنــدی دقیــق کامل تــر هــم می شــود. بــازی را در زمینــه گرافیــک و صداگــذاری هــم می تــوان یــک شــاهکارخواند. پــس دیگــر حرفــی باقــی 
نمی مانــد، اگــر طرفــدار انیمــه، داســتان خــوب و یــا حتــی بــازی ویدئویــی خــوب هســتید، پرســونا 5 بــرای شــما ســاخته شــده اســت. پرســونا  شــبیه5 

همــان گنــج بزرگــی اســت کــه کاپیتــان کیــد قبــل از مرگــش، آن را مخفــی کــرده بــود.

داســتان بی نظیــر بــا درونمایــه روانشناســی اجتماعــی و گره هــای بــه یادماندنــی و فضاســازی مثــال زدنــی _ شــخصیت های 
بی نقــص کــه درحــد نهایــی پرداخــت می شــوند _ گیــم پلــی دنیــای واقعــی و روابــط دوســتانه و زیبــا، در محیــط غنــی و 
پرجزئیــات بــازی و همچنیــن نیــاز بــه برنامــه ریــزی دقیــق _  مبــارزات عالــی و نوآورانــه کــه جذابیــت دوچندانــی بــه بــازی 
بخشــیده در کنــار ارزش تکــرار بــاالی بــازی _ گرافیــک چشــم نــواز و ســبک هنــری منحصــر بــه فــرد در کنــار موســیقی کــه بــه 

ســاخت فضــای خــاص، بی نظیــر و بــه یادمانــدی پرســونا 5 کمــک بســیاری کــرده
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بــرای یــک بــار هــم کــه شــده بــدون هیــچ مقدمــه و اضافاتــی مســتقیما بــه 
ســراغ بــازی مــورد نظرمــان در ایــن مقالــه مــی رویــم. ســال 2010 و در 
نســل هفتــم بــود کــه عنوانــی بــا نــام Vanquish در ســبک اکشــن و شــوتر 
ســوم شــخص که توســط پاتینیــوم گیمــز و بــا همــکاری اســتاد شــینجی 
میکامــی ســاخته شــده بــود توســط ســگا بــرای پلتفــرم هــای پلــی استیشــن ۳ 
و ایکــس باکــس ۳۶۰ منتشــر گردیــد.  نخســتین نکتــه ای کــه در مــورد بــازی 
بســیار بــه چشــم مــی آمــد خــاص بــودن و اوریجینــال بــودن بــازی بــود. در 
لیســت ســازندگان ایــن عنــوان نــام اســتاد شــینجی میکامــی )پــدر وحشــت 
بقــا و خالــق رزیدنــت اویــل( نیــز بــه چشــم مــی خــورد و پاتینیــوم گیمــز کــه 
ــار بــود عنوانــی در ایــن ســبک مــی ســاخت، انصافــا بــه درســتی از  اولیــن ب
کمــک اســتاد میکامــی اســتفاده کــرده بودنــد تــا اولیــن بــازی خــود در ســبک 
شــوتر ســوم شــخص را بــه یــک بــازی عالــی و کامــا خــاص تبدیــل کننــد کــه 
شــبیه بــه هیــچ عنــوان دیگــری نباشــد و کامــا اوریجینــال و خــاص باشــد. در 
حقیقــت دلیــل اصلــی مــورد توجــه قــرار گرفتــن ایــن بــازی نیــز همیــن خــاص 
بــودن و اوریجینــال بــودن آن بــود. Vanquish در زمینــه کســب امتیــازات 
و نقدهــای مختلــف از وبســایت هــا و مراجــع معتبــر گیمینــگ در دنیــا نیــز 
بســیار عالــی و فــوق العــاده عمــل کــرد و موفــق شــد تــا بازخوردهــای بســیار 
خوبــی را کســب نمایــد. Vanquish آن قــدر جــذاب و ســرگرم کننده بــود کــه 
بســیاری از منتقــدان آن را تحســین کردنــد و امتیازاتــی را ماننــد نمــره فــوق 
العــاده عالــی 9 از گیــم اســپات و امتیــاز 8.5 از آی جــی ان را دریافــت نمــوده 
و نهایتا موفــق شــد تــا امتیــاز متــای 84 را کــه نشــانگر یــک بــازی فــوق العــاده 
عالــی و خــوش ســاخت است کســب نمایــد. Vanquish یــک شــوتر بســیار 
بســیار ســریع، جــذاب و دیوانــه وار اســت کــه هرگــز بــازی ماننــد آن را تجربــه 
نکــرده ایــد و بــدون هیــچ شــکی بازیبازانــی کــه Vanquish را تجربــه کردنــد 
همگی بعــد از پایــان بــازی لبخنــدی از رضایــت کامــل را بــر لــب داشــته انــد 
و همیشــه از Vanquish بــه عنــوان یــک عنــوان خاطــره انگیــز یــاد خواهنــد 
ــای واقعــی یــک شــوتر ســوم شــخص فــوق العــاده  ــه معن ــازی ب ــن ب کــرد. اب
ســرعتی، جــذاب، زیبــا و البتــه یــک بــازی کامــا یونیــک و خــاص بــود کــه 
هــر طرفــدار ایــن ســبک را پــای خــود میخکــوب مــی کــرد و پــر بــود از لحظــه 
هــای هیجــان انگیــز و نفــس گیــر کــه در واقــع بــه خاطــر معرفــی یــک ســری 
از المــان هــا و مکانیــک هــای خــاص کــه در راس آنهــا مکانیــک اوریجینــال 
لیــز خــوردن روی زمیــن یــا sliding-boost mechanic  قــرار دارد، بســیار 
بــه یــاد ماندنــی شــد و نــوع جدیــدی از شــوتر ســوم شــخص را معرفــی کــرد. 
Vanquish ضعــف هایــی هــم ماننــد نویســندگی ضعیــف و صداگــذاری نــه 
چنــدان خــوب شــخصیت هــا و البتــه کوتــاه بــودن کمپیــن بــازی داشــت، ولــی 
واقعــا نــکات مثبــت و جــذاب آن بــه حــدی بیشــتر بودنــد کــه نــکات منفــی بــه 
هیــچ عنــوان نمــی توانســتند قــد علــم کننــد و یــا بــه اصــل تجربــه و لــذت شــما 
از بــازی خدشــه ای عمیــق و اساســی وارد کننــد.  بــه تازگــی بعــد از 7 ســال 
ســرانجام اتفــام خوبــی رخ داد و ســگا تصمیــم گرفــت تــا نســخه رایانــه هــای 
شــخصی بــازی  Vanquish را نیــز منتشــر نمایــد تــا دارنــدگان ایــن پلتفــرم 
نیــز بتواننــد از ایــن بــازی بــا کیفیــت و زیبــا لــذت ببرنــد. بــه همیــن بهانــه نیــز 
نقــد و بررســی ایــن عنــوان زیبــا را در ایــن شــماره مجلــه گیمفــا بــرای شــما 

عزیــزان در نظــر گرفتــه ایــم.

در خصــوص بخــش داســتانی بــازی Vanquish بایــد گفت واژه 
بــه آن  از قابــل قبــول و معمولــی را نمــی توانیــم  ای فراتــر 
اختصــاص دهیــم. داســتان بــازی تنهــا قابــل قبول اســت و تــا 
ــاز را داراســت، امــا نمــی  ــی جــذب کــردن بازیب حــدودی توانای
تــوان کتمــان کــرد کــه شــاهد یــک داســتان کلیشــه ای با حداقل 
پیچش های جذاب داستانی هستیم و در اصل پیچش هایی 
هــم کــه وجــود دارنــد، کامــا از همــان ابتــدا قابــل پیــش بینــی 
هســتند و قطعــا بــازی مــی توانســت از داســتان و نویســندگی 
قویتــری بهــره منــد باشــد تــا شــاهد داســتان و روایتــی در حــد 
گیــم پلــی بــی نقــص بــازی باشــیم . داســتان بــازی همانگونــه 
کــه قبــا در مــورد آن بــرای شــما عزیــزان گفتــه ایــم، در آینــده 
ای نزدیــک اتفــاق مــی افتــاد کــه در ان جمعیــت زمیــن بــه حــد 
وحشــتناکی رشــد کــرده و کشــورها بــرای اســتفاده از منابــع 
محــدود باقیمانــده بــا یکدیگــر در نبــرد هســتند. ایــاالت متحده 
امریــکا در ایــن میــان ســعی دارد تــا مشــکل انــرژی خــود را از 
طریــق راه انــدازی ایســتگاه فضایــی O›Neill Cylinder  کــه بــه 
آن Providence مــی گفتنــد و مــی توانــد تــا قابلیــت اســتفاده 
از یــک منبــع انــرژی جایگزیــن را فراهــم نمایــد، حــل کننــد. در 
ایــن بیــن دولتمــردان Russian Federation در کشورشــان 
 the Order توســط یــک کودتــا بــه وســیله گروهــی کــه خــود را
of the Russian Star مینامنــد ســرنگون مــی شــوند. ایــن 
گــروه کنتــرل ایســتگاه فضایــی امریــکا را بــه دســت مــی گیرنــد 
بــه موجــی از انفجــار تبدیــل مــی کننــد کــه  انــرژی آن را  و 
 Victor .نمایــد مــی  یکســان  خــاک  بــا  را  سانفرانسیســکو 
Zaitsev کــه رئیــس ایــن گــروه اســت از آمریــکا مــی خواهــد کــه 
خــود را تســلیم نمایــد یــا وی نیویــورک را نیــز از بیــن خواهــد 
 Elizabeth ،امریــکا متحــده  ایــاالت  جمهــور  رئیــس  بــرد. 
Winters، کلنــل Robert Burns  کــه یــک نظامــی خبــره در 
جنــگ اســت بــه رهبــری یــک گــروه نظامــی مقاومــت جدیــد 
شــامل  کــه  کنــد  مــی  منصــوب   Bravo Company نــام بــه 
و  برتریــن  و  هســتند  کاربلــد  و  قدرتمنــد  بســیار  نیروهایــی 
ــد.  ــد جــای مــی گیرن ماهــر تریــن ســربازان در ایــن گــروه جدی
رئیــس جمهــور همچنیــن بــه طــور مســتقیم و شــخصا بــه آنهــا 
 Sam یعنــی بــازی  اصلــی  شــخصیت  بــا  همــکاری  پیشــنهاد 
 Defense Advanced Research را کــه یــک محقــق Gideon
Projects Agency  ملقــب بــه DARPA و مجهــز بــه نوعــی 
زره بــه نــام Augmented Reaction Suit )ARS اســت را مــی 
دهــد. در واقــع ایــن ماموریــت بــه  DARPA شــانس امتحــان 
کامــل قابلیــت هــای زره خــود را مــی دهــد. رئیــس جمهــور و 
وزیــر دفــاع امریــکا، بــه ســم ماموریــت محرمانــه نجــات یــک 
دهنــد  مــی  را    Dr. Francois Candide نــام بــه  دانشــمند 
کــه زمانــی کــه ایســتگاه تصــرف شــده اســت در آنجــا بــوده 
و تصمیمــی گرفتــه تــا موضــوع را خــود حــل کنــد و مشــغول 
تــاش بــرای از کار انداختــن سیســتم شــلیک بــرای جلوگیــری 
از نابــودی یــک شــهر دیگــر اســت. در اواخــر داســتان یکــی 
دو پیچــش داســتانی اتفــاق مــی افتــد کــه البتــه چنــدان نیــز 
عجیــب نیســتند و بــه شــخصه از اوایــل بــازی احتمــال باالیــی 
بــرای رخ دادن آن هــا در نظــر داشــتم.  نهایتــا همــان طــور کــه 
مــی بینیــد بخــش داســتان و روایــت Vanquish در حــد کامــا 
متوســط قــرار دارد یعنــی نــه آن قــدر ضعیــف اســت کــه بازیبــاز 
کا داســتان را در اواســط بــازی فرامــوش کنــد و نــه در حــد 
داســتان هــای بــا کیفیــت و تاثیرگــذار صنعــت بــازی هــای رایانــه 

ای محســوب مــی شــود.

نه ضعیف... نه به یادماندنی...
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نقد و بررسی

معتبــر  مجامــع  و  منابــع  اکثریــت   ،Vanquish بــازی  عرضــه  زمــان  در 
آن  بصــری  بــاالی  کیفیــت  از  بازیبــازان،  و همینطــور  دنیــا  در  گیمینــگ 
رضایــت داشــتند و بــه واقــع نیــز ایــن عنــوان دارای کیفیــت بصــری بســیار 
زیبایــی بــود کــه هــر بازیبــازی را بــه خــود جــذب مــی کــرد. گرافیــک فنــی 
بــازی فــوق العــاده عالــی و بــدون نقــص کار شــده بــود و بــا ایــن کــه در 
بــازی شــاهد نبردهایــی بســیار شــلوغ و پــر از دشــمنان مختلــف و افکــت 
هــای انفجــار و ... بودیــم، بــازی هرگــز دچــار افــت فریــم نمــی شــد و بــه 
هیــچ وجــه لــذت تجربــه بازیبــاز را کــم نمــی کــرد. در واقــع بــا توجــه بــه ایــن 
کــه نکتــه اصلــی و نقطــه قــوت گبــم پلــی ایــن بــازی کــه باعــث یونیــک بــودن 
آن شــده بــود، همیــن ســرعت بــاالی بــازی بــود، وجــود افــت فریــم و کنــد 
شــدن ســرعت بــازی، مــی توانســت ضربــه بزرگــی بــر پیکــره آن وارد نمایــد 
کــه ســازندگان بــه خوبــی از ایــن موضــوع آگاه بــوده و بــازی را کامــا بهینــه 
کــرده بودنــد. نورپــردازی در بــازی بســیار زیبــا و هنرمندانــه صــورت گرفتــه 
بــود و همینطــور رنــگ بنــدی محیــط هــا نیــز بــه قــدری زیبــا بــود کــه هــر 
 Vanquish بیننــده ای را محــو خــود مــی کــرد و بــه طــور کلــی بایــد بگوییــم
ــز  ــازی نی ــردازی معرکــه ب یــک عنــوان بســیار خــوش آب و رنــگ بــود. نورپ
مزیــد ب علــت شــده بــود تــا ایــن رنــگ بنــدی عالــی بــازی بیشــتر نمــود 
یابــد و شــاهد یــک عنــوان فــوق العــاده زیبــا باشــیم. همچنیــن کیفیــت 
تکســچرهای بــازی حتــی از نزدیــک و همینطــور ســایه زنــی هــای گرافیکــی 
بــازی نیــز بســیار بــا دقــت و عالــی کار شــده بودنــد و بــه واقــع بایــد گفــت 
ایــن بــازی یــک عنــوان بــدون نقــص از لحــاظ گرافیــک فنــی محســوب مــی 

شــد.
بــازی از لحــاظ گرافیــک هنــری نیــز وضعیــت فــوق العــاده ای داشــت و 
البتــه از اســتودیو پاتینیــوم گیمــز انتظــاری غیــر از ایــن نمــی رفــت. طراحــی 
بصــری و ظاهــری شــخصیت هــای بــازی بســیار عالــی و زیبــا انجــام شــده 
بــود و جزییــات بســیار زیــادی در طراحــی هــر یــک از شــخصیت هــای بــازی 
بــه کار رفتــه بــود و مخصوصــا در ایــن زمینــه بایــد بــه طراحــی ظاهــری 
شــخصیت اصلــی بــازی یعنــی ســم اشــاره کــرد کــه لبــاس و زره مخصــوص 
وی از لحــاظ ظاهــری بــی نظیــر بــود و تغییــر شــکل دادن آن در بــازی و 
تماشــای آن در هنــگام آهســته شــدن صحنــه هــای بــازی واقعــا لذتبخــش 
و زیبــا بــود. مراحــل و محیــط هــای بــازی نیــز بــه غایــت جــذاب بودنــد و از 
آن مهــم تــر ایــن کــه کامــا مناســب بــرای عنوانــی در ایــن ســبک و بــا ایــن 
ســرعت بــاالی گیــم پلــی محســوب مــی شــدند. بــازی هــم در محیــط هــا و 
ــال مــی  ــاز و هــم درون ســاختمان هــا و محیــط هــای بســته دنب مراحــل ب
شــد کــه هــر دو حالــت، کیفیــت طراحــی بســیار باالیــی داشــتند. نهایتــا بایــد 
گفــت عنــوان Vanquish در زمــان انتشــار خــود یکــی از زیباتریــن و خــوش 
آب و رنــگ تریــن بــازی هــای نســل هفتــم محســوب مــی شــد و اکنــون در 
ــه هــای شــخصی منتشــر شــده اســت  ــرای رایان ــازی کــه ب ــد ب نســخه جدی
شــاهد بهبودهــای گرافیکــی بیشــتری نیــز هســتیم کــه در جهــت باالتــر 
بــردن کیفیــت بصــری انجــام شــده انــد و جالــب اســت بدانیــد کــه تماشــای 
ایــن عنــوان بــر روی رایانــه هــای شــخصی هنــوز کــه هنــوز اســت نیــز بســیار 
زیبــا و فــوق العــاده اســت و هرگــز حــال و هــوای یــک بــازی بــا گرافیــک 
کهنــه و قدیمــی را نــدارد و هــر بازیبــاری را بــه خــود جــذب خواهــد کــرد.

 Vanquish بــدون هیــچ شــک و تردیــدی آن چــه کــه باعــث شــده بــود تــا
بــه یــک بــازی تحســین شــده و زیبــا تبدیــل شــود و طرفــداران زیــادی پیــدا 
کنــد، گیــم پلــی خــاص، ســرعتی و یونیــک آن بــود کــه بــه واقــع کمتــر بــازی 
را ماننــد آن حتــی تــا بــه امــروز مشــاهده کــرده ایــم و واقعــا پاتینیــوم 
گیمــز و اســتاد ســینجی میکامــی در خلــق گیــم پلــی ایــن بــازی ســنگ 
تمــام گذاشــته بودنــد. گیــم پلــی بــازی یــک اســتایل بســیار بســیار ســرعتی 
داشــت کــه یــادآور شــوترهای دو بعــدی bullet hell بــود، المــان هــای 
عناویــن  beat ‹em up در بــازی قــرار داده شــده بــود و از همــه مهــم 
 sliding-boost تــر یــک مکانیــک اوریجینــال لیــز خــوردن روی زمیــن یــا
mechanic کــه بــازی را فــوق العــاده تــر از قبــل کــرده بــود. در واقــع گیــم 
پلــی بــازی ترکیبــی بــود از نــوآوری در ســبک شــوتر ســوم شــخص، بــاس 
فایــت هــای فــوق العــاده و مبــارزات بســیار بســیار ســریع و هیجــان انگیــز. 
بــازی از لحــاظ درجــه ســختی بســیار عالــی و متعــادل عمــل مــی کــرد و 
شــاهد یــک شــوتر کامــا منطقــی حتــی در درجــات ســختی بــاال بودیــم کــه 
پیشــروی در آن تنهــا بــر اســاس توانایــی و قــدرت و تجربــه شــما در بــازی 
کــردن یــک شــوتر ســوم شــخص بــود. در درجــه ســختی نرمــال و باالتــر، 
ــد گفــت  ــد مــی شــوند. همینطــور بای ــاز داونگری ــا مــرگ بازیب ســاح هــا ب
در درجــات ســختی باالتــر بــازی، هیجــان گیــم پلــی خیلــی بیشــتر از قبــل 
نیــز مــی شــود زیــرا کــه لحظــه ای، حتــی لحظــه ای نمــی توانیــد در جایــی 
بایســتید و اســتراحت کنیــد و ... زیــرا کــه بــازی و شــمنان مخــوف آن 
اجــازه ایــن کــه لحظــه ای آب خــوش از گلویتــان پاییــن بــرود را بــه شــما 
نمــی دهنــد و ســیل همــه جانبــه شــلیک اســت کــه بــر ســرتان خــراب مــی 
شــوند. سیســتم کاورگیــری بــازی بــه معنــای واقعــی کلمــه بــی نظیــر و بــی 
نقــص بــود و تــا امــروز هــم از بهتریــن هــا در تاریــخ بــازی هــای رایانــه ای 
محســوب مــی گــردد. البتــه در بــازی تمــام کاورهــا ممکــن بــود کــه در اثــر 
شــلیک دشــمنان خــراب شــوند و هیــچ گاه در پشــت یــک کاور امنیــت 
کامــل نداشــتید کــه ایــن باعــث مــی شــد تــا مجبــور شــوید مــدام بیــن 
کاورهــای مختلــف جابجــا شــوید و ایــن گونــه هســته اصلــی گیــم پلــی بــازی 
یعنــی ســرعت بــاالی آن حفــط مــی شــد کــه در اصــل نیــز همیــن ســرعت 

بــاالی بــازی بــود کــه آن را یونیــک و منحصــر بــه فــرد کــرده بــود.
لبــاس  یــا  بــه زره  بــازی مربــوط  پلــی  نــکات مهــم گیــم  از   یکــی دیگــر 
شــخصیت اصلــی بــازی یعنــی Sam Gideon بــود کــه در واقــع دلیــل 
مکانیــک هــای جدیــد و خاصــی کــه در بــازی وجــود داشــت همیــن زره 
نــام   Augmented Reaction Suit )ARS( کــه  زره  ایــن  بــود.  معرکــه 
داشــت یــک زره مکانیکــی بــا انــواع و اقســام قابلیــت هــای مختلــف جنگــی 
ــود. ایــن زره همچنیــن  مثــل بوســترهایی متصــل بــه دســت هــا و پاهــا ب
 Battlefield Logic  نــام بــه  هــا  ســاح  آزمایشــی  نوعــی سیســتم  بــه 
Adaptable Electronic Weapons System  ملقــب بــه BLADE نیــز 
بــود کــه قابلیــت اســکن کــردن تمــام اســلحه هــا و تبدیــل شــدن بــه یــک 
نمونــه کامــل از  آنهــا را داراســت. ایــن زره توانایــی نگــه داشــتن اســکن ۳ 
نــوع ســاح را داراســت و در واقــع خــود ایــن زره مــی توانــد بیــن ۳ شــکل 
مختلــف اســلحه تغییــر شــکل دهــد و در واقــع خــود زره، ســاح مــی شــود 
کــه ایــن بســیار جــذاب اســت. یکــی از برتریــن و البتــه بایــد گفــت برتریــن 
ــازی کــه دلیــل اصلــی خــاص بــودن ایــن عنــوان نیــز  مکانیــک گیــم پلــی ب
هســت قابلیــت sliding-boost mechanic اســت کــه اگــر بخواهیــم آن 
را خیلــی ســاده توضیــح دهیــم نوعــی تــکل زدن و ســر خــوردن بــا ســرعت 
بــاال روی زمیــن اســت کــه بــرای فرارهــای ســریع از کاورهــای تخریــب شــده 
و جابجایــی از میــان ســبل گلولــه هــای دشــمنان در بــازی کاربــرد دارد و 
یــک مکانیــک اوریجینــال و خــاص ایــن بــازی اســت کــه گیــم پلــی بــازی 
را چندیــن برابــر جــذاب تــر و هیجــان انگیــز تــر کــرده اســت. عــاوه بــر 
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قابلیــت دفاعــی کــه ایــن سیســتم بــرای فــرار از دســت دشــمنان و جابجایــی در محیــط دارد، نوعــی سیســتم هجومــی نیــز محســوب 
مــی شــود زیــرا کــه شــما مــی توانیــد هنگامــی کــه در حــال لیــز خــوردن بــا ســرعت بــاال روی زمیــن هســتید از مکانیــک آهســته کــردن 
تصویــر هــم اســتفاده نماییــد و در حــال حرکــت روی زمیــن چندیــن دشــمن را نیــز از پــای در آوریــد کــه لــذت ایــن حرکــت را فقــط و 

فقــط کســانی کــه بــازی را تجربــه کــرده باشــند مــی تواننــد درک کننــد و بــه واقــع در حــرف و ســخن نمــی گنجــد.
شــما مــی توانســتید در بــازی از booster هایــی کــه در زره قــرار داشــتند، اســتفاده کنیــد تــا بــا ســرعت بــه مناطــق مختلــف میــدان 
نبــرد برویــد و جــای خــود را عــوض نماییــد. امــا اگــر بازیبــاز از ایــن booster هــا یــا AR mode در زمــان کوتــاه اســتفاده بســیاری مــی 
کــرد، زره داغ مــی شــد و بایســتی زمانــی را صبــر مــی کردیــد تــا دوبــاره خنــک شــود. در توضیــح AR mod بایــد گفــت کــه اگــر در 
 AR یــا Augmented Reaction mode یــا همــان زره شــما، بــه طــور اتوماتیــک وارد حالــت ARS  ،بــازی آســیب زیــادی مــی دیدیــد
mode مــی شــد کــه در ایــن حالــت زمــان بــازی آهســته گشــته و بــه شــما کمــک مــی کــرد تــا از خــود را از کشــته شــدن نجــات دهیــد 
کــه ایــن موضــوع بــا توجــه بــه ســیل عظیمــی از دشــمنان کــه بــر ســر شــما مــی ریختنــد بســیار هــم حیاتــی و مهــم بــود. البتــه شــما مــی 
توانســتبد بــه صــورت دســتی نیــز وارد ایــن حالــت شــود کــه بــه شــما کمــک مــی کــرد تــا خیلــی زود چنــد دشــمن را از پــای در آوریــد.  
در بــازی توانایــی اســتفاده از ضربــات نزدیــک یــا اصطاحــا melee را نیــز داشــتید. اســتفاده کــردن از مــواد منفجــره در برخــی بخــش 
هــای بــازی، اســتفاده از وســایط نقلیــه یــا ســاح هــای خــودکار و قدرتمنــد دشــمن، پــرت کــردن حــواس دشــمنان و برخــی صحنــه هــای 
دارای quick time events کــه معمــوال در نبــر بــا دشــمنان قدرتمندتــر بــازی پیــش مــی آمــد، از دیگــر مکانیــک هایــی بــود در بــازی 
وجــود داشــت و آن را جــذاب تــر و متنــوع تــر کــرده بــود. همــان گونــه کــه قبــا نیــز در توضیــح ســاح هــای شــخصیت اصلــی بــازی 
 BLADE گفتــه ایــم و در نســخه جدیــد رایانــه هــای شــخصی نیــز بــه همیــن صــورت اســت، ســاح هــا و تجهیــزات ســم شــامل سیســتم
weapons و دو نــوع از نارنجــک هــا بود. سیســتم BLADE weapons مــی توانســت همزمــان تــا ۳ ســاح را نــگاه دارد )از ۸ نــوع 
ســاح( و بازیبــاز مــی توانســت ســاح هــا را بــا ســاح هــای دیگــر تعویــض نمایــد. ایــن ســاح هــا و نارنجــک هــا مــی توانســتند در بــازی 
بــه وســیله جمــع اوری جعبــه هــای ارتقــا، آپگریــد شــوند و یــا بــه وســیله پیــدا کــردن یــک نــوع از همــان ســاح در حالــی کــه تیرهــای 
ســاحتان پــر اســت. ارتقــای ایــن ســاح هــا باعــث مــی شــد تــا توانایــی ایــن اســلحه هــا باالتــر رود مثــل افزایــش مقــدار خشــاب ســاح، 
دقــت تیرانــدازی و بــرد شــلیک آن هــا. بازیبــاز مــی توانســت بــه یــاران مجــروح در میــدان مبــارزه کمــک کنــد تــا ســاح هــای جدیــد 
بــه دســت اورد بــا ایــن ســاح هــا را در جعبــه هــا و صنــدوق هایــی خــاص پیــدا نمایــد. اگــر بخواهیــم از معــدود نــکات منفــی بــازی 
در بخــش گیــم پلــی صحبــت کنیــم کــه البتــه بســیار کــم تعــداد و ســخت گیرانــه نیــز هســتند مــی تــوان بــه نبــود بخــش چنــد نفــره در 
بــازی اشــاره کــرد کــه معمــوال در بــازی هــای شــوتر  نســل هفتــم و هشــتم، در کمتــر عنوانــی شــاهد عــدم وجــود بخــش چنــد نفــره 
بــوده و هســتیم. عــاوه بــر ایــن، موضوعــی کــه نبــود بخــش چنــد نفــره را تشــدید مــی کــرد، نســبتا کوتــاه بــودن بخــش تــک نفــره و 
داســتانی بــازی اســت کــه بــا توجــه بــه ایــن کــه بــازی بســیار ســریع و هیجــان انگیــز اســت، در پایــان آن حــس مــی کنیــم کــه بــازی مــی 
توانســت چنــد مرحلــه دیگــر نیــز داشــته باشــد تــا بــا توجــه بــه نبــود بخــش چنــد نفــره، الاقــل بخــش داســتانی کامــل تــر و طوالنــی 
تــری را شــاهد بودیــم. بعــد از توضیــح کامــل بخــش هــا و مکانیــک هــا و المــان هــای مختلــف گیــم پلــی بــازی Vanquish بایــد گفــت 
قطعــا بخــش گیــم پلــی ایــن عنــوان، نقطــه عطــف و تکیــه گاه اصلــی بــازی محســوب مــی شــود و شــاهد مبــارزات و گیــم پلــی فــوق 

العــاده متنــوع، ســریع و یونیکــی در ایــن عنــوان بــی نظیــر هســتیم. 

مــی گوینــد تــا مــرد ســخن نگفتــه باشــد.. عیــب و هنــرش نهفتــه باشــد... 
در مــورد بــازی Vanquish مــن اعتقــاد دارم کــه بگذاریــم همــان نهفتــه 
باشــد!! زیــرا وقتــی مــرد ســخن بگویــد چنــدان بــا کیفیــت خوبــی ایــن 
کار را انجــام نمــی دهــد!! در واقــع صداگــذاری شــخصیت هــای بــازی از 
ــا کیفیــت انجــام  ــا دیگــر شــخصیت هــا، چنــدان ب نقــش اصلــی گرفتــه ت
نشــده اســت و شــاهد دبالــوگ هــای نــه چنــدان جــذاب و کلیشــه ای 
ــا صداگــذاری بــی روح و بــی حــس و حــال شــخصیت هــا  هســتیم کــه ب
تشــدید نیــز شــده اســت و حالتــی خــواب آور و خســته کننــده بــه خــود 
گرفتــه اســت و کامــا بــر خــاف ذات اصلــی بــازی و گیــم پلــی آن اســت. 
صــدای شــخصیت هــا بــا ظاهــر آن هــا همخوانــی دارد ولــی نــوع صحبــت 

کــردن و بیــان دیالــوگ هــا حالتــی بــی روح و بــدون هیجــان دارد در 
ــازی سراســر هیجــان اســت و بــه همیــن خاطــر بخــش  حالــی کــه ایــن ب
صداگــذاری بــازی کامــا متوســط از کار در آمــده اســت و بــا توجــه بــه 
کیفیــت دیگــر بخــش هــای بــازی، انتظــار بیشــتری از آن مــی رفــت. البتــه 
ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه در صداگــذاری محیطــی بــازی از قبیــل 
شــلیک اســلحه هــا و ... مشــکلی دیــده نمــی شــود. خوشــبختانه بــازی در 
زمینــه موســیقی بســیار مناســب تــر از صداگــذاری عمــل کــرده اســت و در 
بــازی و مراحــل آن، شــاهد وجــود موســیقی هــا و قطعاتــی هســتیم کــه 
بــا رونــد هیجــان انگیــز و ســرعتی مراحــل بــازی تطابــق دارنــد و در غــرق 
کــردن بیشــتر بازیبــاز در دنیــای بــازی نقــش عمــده ای را ایفــا مــی کننــد.

اگــر مــی خواهیــد بدانیــد کــه اوج لذتــی کــه یــک عنــوان شــوتر ســوم شــخص بــی نهایــت هیجــان انگیــز و ســرعتی و جــذاب مــی توانــد داشــته باشــد، بــه 
چــه میــزان اســت، قطعــا پاســخ را در بــازی Vanquish خواهیــد یافــت. در واقــع خیلــی راحــت بایــد اذعــان کنــم کــه عنــوان Vanquish یکــی از بهتریــن، بــا 
کیفیــت تریــن، هیجــان انگیزتریــن و ســرگرم کننــده تریــن شــوترهای کل نســل هفتــم و حتــی تــا امــروز در نســل هشــتم محســوب مــی شــود و بــا تجربــه 
آن در نســل هشــتم، در خواهیــد یافــت کــه هنــوز بعــد از 7 ســال بــازی ذره ای قدیمــی و کهنــه نشــده اســت و هنــوز از اکثــر شــوترهای ایــن روزهــا گیــم 
پلــی پختــه تــری دارد. مخصوصــا بــا توجــه بــه عرضــه جدیــد نســخه رایانــه هــای شــخصی و بهبــود یافتــه Vanquish، اکنــون فرصــت بســیار مناســبی اســت 
کــه بــه ســراغ تجربــه ایــن بــازی بــی نظیــر برویــد و حتــی اگــر آن را قبــا بــازی کــرده ایــد، بــرای بــار دوم و ســوم نیــز ایــن شــوتر معرکــه را تجربــه کــرده و 
طعــم لــذت نابــی را بچشــید. مطمئــن باشــید کــه اگــر اکنــون بــه ســراغ کنســول هــای نســل هفتمــی خــود نیــز رفتــه و Vanquish را تجربــه نماییــد، بــه 
هیــچ عنــوان دیــر نیســت و ایــن بــازی کامــا ارزش تجربــه مجــدد در بازگشــت بــه نســل هفتــم را نیــز داراســت. بــازی Vanquish قطعــا ضعــف هایــی را 
نیــز دارد ولــی تعــداد و کیفیــت نقــاط قــوت آن بــه حــدی باالســت کــه ایــن معــدود نــکات منفــی در طوفــان هیجــان انگیــز بــازی گــم مــی شــوند و حتــی 
متوجهشــان نیــز نمــی شــوید. نهایتــا بایــد خیلــی خاصــه گفــت کــه عنــوان Vanquish از آن دســت عناوینــی اســت کــه وقتــی در حــال تجربــه آن هســتید، 

از بازیبــاز بــودن خــود لــذت مــی بریــد و بــه ایــن کــه یــک بازیبــاز مــی توانــد چنیــن لذتــی را تجربــه کنــد کــه یقیــه از آن بــی بهــره انــد، افتخــار مــی کنیــد.

تا مرد سخن نگفته باشد... بگذار همان نهفته باشد!!

آقا بزن تو رگ!!

گرافیــک فنــی و هنــری بســیار عالــی، نــوآوری در ســبک شــوتر ســوم شــخص و ارائــه یــک بــازی کامــا یونیــک و هیجــان انگیــز، 
سیســتم مبــارزات بســیار ســریع و لذتبخــش، قابلیــت هــای متنــوع در گیــم پلــی بــازی کــه هیجــان آن را چنــد برابــر کــرده 

اســت، وجــود بــاس فایــت هــای جــذاب

نویســندگی و روایــت نــه چنــدان جالــب داســتان، کوتاهــی نســبی بخــش تــک نفــره بــا توجــه بــه نبــود بخــش چنــد نفــره، 
صداگــذاری نــه چنــدان جالــب شــخصیت هــا
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زمانــی کــه بــازی Demon’s Souls بــا کراهــت و بــه ضــرب و 
ــازار هــای غربــی انتشــار یافــت، ناشــران  زور هــای فــراوان در ب
آن بــه هیــچ وجــه حتــی تصــور هــم نمــی کردنــد کــه ایــن عنــوان 
بتوانــد آغــاز گــر یــک ســبک بــه خصــوص باشــد. ســبکی کــه ســال 
هــا بعــد عناویــن بســیاری از آن تقلیــد خواهنــد کــرد و آنچنــان 
همــه گیــر مــی شــود کــه بــازی هــای بــزرگ، بــدون واهمــه از ایــن 
کــه بــه تقلیــد محکــوم شــوند، آن را الگــوی خــود قــرار خواهنــد 
ــی  ــا عرضــه ی Dark Souls کارگــردان جــوان ســری، یعن داد. ب
هیدتــاکا میازاکــی همــه چیــز را بــه هــم ریخــت! بــازی هــای 
نقــش آفرینــی را متحــول کــرد، طراحــی مراحــل را بــه ســطح 
جدیــدی بــرد و پــس از مــدت هــا چالــش واقعــی و قابــل لمــس را 
بــه بــازی هــا افــزود. اســتاندارد هــای گیــم پلــی دارک ســولز پــس 
از مدتــی در بــازی هــای انگشــت شــماری دیــده شــد. و پــس از 
گذشــت مدتــی، اکنــون شــمار عناوینــی کــه بــا الهــام گیــری از آن 
توســعه یافتــه و یــا توســعه مــی یابنــد بــه ده هــا عــدد رســیده. 
یکــی از مهــم تریــن عناوینــی کــه توانســت بــا الهــام گیــری از 
 Lords of the Fallen بــه نــان و نوایــی برســد Dark Souls
نــام داشــت. عنوانــی کــه ویژگــی هــای اعتیــاد آور دارک ســولز را 
بــا دنیایــی زیبــا و گرافیکــی منحصــر بــه فــرد ترکیــب کــرده بــود 
و فرمولــی دلپذیــر را ارائــه مــی داد. هــر چنــد کــه ایــن بــازی بــا 
کــم لطفــی از ســوی منتقــدان روبــرو شــد امــا بــاز هــم نمــی تــوان 
دســت آورد هــا و ویژگــی هــای اعتیــاد آورش را نادیــده گرفــت. 
بــازی،  از گذشــت چنــد ســال، ســازندگان همــان  پــس  حــال 
ــاز هــم از اســتاندارد  ــد کــه ب ــده ان ــدارک دی ــوان دیگــری را ت عن
هــای دارک ســولز اســتفاده مــی کنــد و حتــی ایــن بــار اندکــی 
شــبیه Bloodborne شــده. The Surge نــام بــازی جدیــد آن 
هــا اســت و قــرار اســت در نبــود دارک ســولز، طرفــداران را 

راضــی نگــه دارد.

داســتان بــازی دربــاره ی مــرد معلولــی اســت کــه بــه یــک کمپانــی تــوان بخشــی 
مراجعــه مــی کنــد تــا تحــت عمــل جراحــی قــرار گرفتــه و توانایــی هــای خــود را بازیابــی 
کنــد. او بــه ســاختمان ایــن کمپانــی بــزرگ مراجعــه مــی کنــد و بــه دنبــال محــل ثبــت 
نــام مــی گــردد. امــا ناگهــان بــه طــور اتفاقــی وارد مکانــی مــی شــود کــه در آنجــا بــازو 
ــه درون مــی کشــند و عمــل جراحــی  ــی چرخــدارش را ب هــای مکانیکــی، او و صندل
عجیــب و غریبــی را رویــش اجــرا مــی کننــد. مدتــی بعــد، او در میــان کوهــی از آهــن 
پــاره هــا بــه هــوش مــی آیــد و متوجــه مــی شــود دیگــر معلولیتــی نــدارد و مــی توانــد 
ســرحال و قبــراق روی پــا هایــش راه بــرود. او متوجــه اعضــا و اســکلتی مکانیکــی مــی 
شــود کــه بــه نوعــی بــا بدنــش یکــی شــده و در پوســت و گوشــتش فــرو رفتــه انــد. و 
بــا کمــک آن هــا اســت کــه مــی توانــد حرکــت کنــد. او بــا حملــه ی دســته ای از روبــات 
هــای مهاجــم روبــرو مــی شــود و آنجــا اســت کــه مــی فهمــد بــه طــرز عجیبــی صاحــب 
قــدرت هــای خیــره کننــده نیــز شــده اســت. او ســفر خــود را بــه ایــن دنیــای مملــو 
از آهــن پــاره اغــاز مــی کنــد تــا بفهمــد اینجــا کجــا اســت و چــرا از آن ســر در آورده.

ــا آنجــا کــه مــی توانــد  بخــش داســتانی The Surge از لحــاظ روایــی ســعی کــرده ت
بــه ســری دارک ســولز شــبیه شــود. البتــه مــی تــوان گفــت بــازی حتــی نتوانســته بــه 
انــدازه ی یــک دهــم داســتان دارک ســولز، محتــوی داشــته باشــد. امــا بــاز هــم تــاش 
هایــی کــه در ایــن زمینــه کــرده، جســت و جــو بــه دنبــال قصــه اش را جــذاب کــرده 
انــد. در حالــی کــه بســیاری از منتقــدان و صاحبنظــران ایــن عرصــه، داســتان بــازی 
را ســطحی و بســیار ضعیــف خوانــده انــد، بــه عنــوان یکــی از طرفــداران ســر ســخت 
ســری ســولز بایــد بگویــم همیــن حــد از داســتان بــرای انگیــزه دادن بــه بازیبــاز کامــا 
کافــی اســت. در عناویــن ســولز محــور، نیــازی نیســت هــر چنــد دقیقــه یــک بــار کات 
ســین بــه نمایــش در آیــد و راوی برایمــان قصــه تعریــف کنــد. همیــن کــه ســایه ای 
از ماجــرای کلــی روی ســر بــازی باشــد، حداقــل بــرای مــن کفایــت مــی کنــد. ضمــن 
ایــن کــه دنبــال کــردن شــخصیت هــای مختلــف و داســتان هایشــان و ارتباطــی کــه 
بــه ایــن دنیــای عجیــب و بــی رحــم دارنــد نــه تنهــا بــد و حوصلــه ســر بــر نیســت، بلکــه 
بســیار جــذاب و راضــی کننــده اســت. مشــکل ایــن اســت کــه ســایر عزیــزان صاحبنظر 
از هــر عنوانــی کــه بــوی ســختی دارک ســولزی مــی دهــد، پیچیدگــی داســتان ســولز 
را انتظــار دارنــد. مشــخص اســت کــه رســیدن بــه چنیــن ســطحی از داســتان ســرایی 
بــرای بســیاری از ســازندگان دشــوار و غیــر قابــل دســتیابی اســت. امــا همیــن انــدک 

تاش هــای آنــان در ایــن زمینــه نیــز شایســته ی قــدر دانــی اســت.
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اســاس گیــم پلــی بــازی شــباهت بســیار زیــادی 
بــه ســری ســولز دارد. شــما در مکانــی کــه بســیار 
شــبیه Bonfire هــای بــازی هــاس ســولز اســت، 
بــا گــذر کــردن از  مرحلــه را آغــاز مــی کنیــد و 
برداشــتن  راه  ســر  از  و  مختلــف  هــای  محیــط 
دشــمنان، راه خــود را تــا بــاس آن مرحلــه )کــه 
پایان دهنده ی آن بخش و آن لوکیشــن اســت( 
همــوار مــی کنیــد. طراحــی مراحــل اگرچــه بــه 
ــاز  ــای شــاهکار هــای میازاکــی نمــی رســد امــا ب پ
ــه  ــازی ب هــم توفیقــات خــاص خــودش را دارد. ب
ســولز  دارک  ســوم  و  اول  هــای  شــماره  ســبک 
تعــداد بنفایــر هــا را کــم کــرده و بــه جــای آن 
ــا پیشــروی  محیــط را طــوری طراحــی کــرده کــه ب
تــا نقــاط خاصــی، مــی توانیــد میانبــری را کشــف 
Checkpoint را دارد.  کنیــد کــه برایتــان حکــم 
از مهــم تریــن بخــش هــای بــازی مــی تــوان بــه 
مبــارزات آن اشــاره نمــود کــه در مــواردی پیــرو راه 
دارک ســولز اســت امــا ویژگــی هــای جدیــدی را 
نیــز بــدان افــزوده اســت. دو نــوع ضربــه همــواره 
در اختیــار شــما اســت. ضربــات ســبک و ضربــات 
نــدارد کــه ضربــه هــای ســبک  ســنگین. گفتــن 
صدمــه ی کمــی مــی زننــد امــا بــه ســرعت اجــرا 
مــی شــوند ولــی ضربــات ســنگین، ســرعت کمــی 
دارنــد امــا صدمــه ی بیشــتری وارد مــی کننــد. 
مبــارزه هــا همچنــان بــر اســاس حملــه، دفــاع و 
جــای خالــی دادن یــا Dodge بنــا شــده اســت. در 
HUD ایــن بــازی نیــز بــه جــز نــوار Health کــه بــا 
رنــگ قرمــز مشــخص شــده، دو نــوار دیگــر نیــز 
ــوار ســبز رنــگ در واقــع  خودنمایــی مــی کننــد. ن
همــان نــوار Stamina اســت کــه در دارک ســولز 
نیــز مشــابه آن را دیــده بودیــم. میــزان ایــن نــوار 
بــا دویــدن، ضربــه زدن و ســایر فعالیــت هایــی 
کــه انــرژی الزم دارنــد خالــی شــده و بــا گــذر زمــان 
 Energy مجــددا پــر مــی شــود. نــوار بعــدی نــوار
اســت کــه مخصــوص مــواردی نظیــر Drone شــما 
اســت. مهــم تریــن تفاوتــی کــه ایــن بــازی بــا ســایر 
هم ســبکان دارد در سیســتم قطع کردن اعضای 
عنــوان  در  تابحــال  کــه  چیــزی  اســت.  حریــف 
 The دیگــری مشــاهده نشــده و صرفــا مخصــوص
Surge اســت. شــما ایــن بــار مــی توانیــد بــه جــای 
ــی از  ــر روی بخــش ثابت اصطاحــا Lock کــردن ب
بــدن حریــف، هــر یــک از اعضــای او را بــه دلحــواه 
هــدف بگیریــد و مــی توانیــد محــل مــورد نظــر 
ــد ســر،  ــد. شــما مــی توانی خــود را مشــخص کنی
بــدن، دســت راســت و چــپ و همینطــور دو پــای 
حریــف خــود را هــدف بگیریــد و ضربــات را صرفــا 
بــه همــان نواحــی وارد کنیــد. در مقابــل حریــف 
ــز ممکــن اســت در عضــو انتخــاب شــده  شــما نی
زره پوشــیده باشــد. بــه طــور کلــی زره هــای بــازی 

تکــه هــای مختلــف بــدن را شــامل مــی شــوند و 
بــرای پوشــاندن کل بــدن، شــما بایــد شــش تکــه 
از یــک زره را پیــدا کــرده و بپوشــید. ضربــه زدن 
بــه ناحیــه ی خاصــی از بــدن حریــف باعــث مــی 
مــی  باشــید.  داشــته  انتخــاب  حــق  شــود شــما 
زرهــی  کــه  نقاطــی  بــه  زدن  ضربــه  بــا  توانیــد 
ندارنــد صرفــا ســامتی حریفتــان را بــا ســرعت 
بیشــتری کــم کنیــد. و ایــن امــکان نیــز برایتــان 
فراهــم اســت کــه بــا صدمــه زدن بــه اعضــای زره 
دار، بخــش مــورد نظــر از بــدن حریفتــان را قطــع 
کــرده و اصطاحــا یــک Blueprint از زره مــورد 
نظــر کســب کنیــد. ایــن مــورد کمــک مــی کنــد 
دیگــر نخواهیــم دســت بــه دامــن پارامتــر هایــی 
ــم  ــره شــویم و خــدا خــدا کنی ــر شــانس و غی نظی
کــه دشــمنی کــه مــی کشــیم آیتــم مــورد نیازمــان 
را دراپ کنــد. کلیــه ی نیــاز هــای پوشــیدنی مــان 
را مــی توانیــم از ایــن روش رفــع کنیــم. اگــر موفــق 
شــوید عضــو مــورد نظرتــان را بــا موفقیــت از بــدن 
دشــمن قطــع کنیــد و بلوپرینــت آن را بــه دســت 
آوریــد مــی توانیــد بــه همــان مــکان هــای بنفایــر 
را  نظــر  مــورد  آیتــم  و  رفتــه   )Medbay( ماننــد 

کرفــت کنیــد.
اســت  آفرینــی  نقــش  بــازی  یــک   The Surge
و یکــی از مهــم تریــن ارکان بــازی هــای نقــش 
آفرینــی آیتــم هــای متعــدد و خــواص مختلــف آن 
هــا اســت. ایــن بــازی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی 
هــای  آیتــم  از  زیــادی  بســیار  تعــداد  و  نیســت 
مختلــف را در گیــم پلــی خــود گنجانده. به همین 
خاطــر بســیار مهــم اســت کــه حتمــا جســت و جــو 
ــال آیتــم هــای خــوب را در اولویــت قــرار  بــه دنب
دهیــد. در دنیــای بــزرگ و بــی رحــم Surgeاگــر 
اهــل جســت و جــو نباشــید و از کنــار هــر پدیــده 
ای بــه ســادگی گــذر کنیــد، زنــده مانــدن برایتــان 
بــه کار بســیار دشــواری تبدیــل مــی شــود.مهم 
تریــن بخــش آیتــم هــا، پوشــیدنی هــا هســتند 
کــه بــه دو دســته ی ســاح هــا و تکــه هــای زره 
تقســیم مــی شــوند. گفتیــم کــه ایــن مــوارد را مــی 
شــود بــا بــه دســت آوردن بلــو پرینــت، کرفــت 
کــرد. دســته ی مهــم دیگــر آیتــم هــا Implant هــا 
و چیــپ هــا هســتند کــه حکــم Ring هــا در دنیای 
بــازی هــای ســولز را دارنــد. بــا بــه دســت آوردن 
ایــن مــوارد مــی توانیــد قــدرت هایــی ویــژه را بــر 
روی شــخصیت خــود فعــال کنیــد. مثــا حداکثــر 
میــزان ســامتی او را بیشــتر کنیــد یــا ایــن کــه 
میــزان صرمــه ی ضربــه هایــش را افزایــش دهیــد 
و... دیگــر دســته ی آیتــم هــا مــواردی هســتند 
کــه بــا مصرفشــان مــی توانیــد صاحــب ایکــس پــی 
شــوید. یادتــان هســت در بــازی هــای ســولز آیتــم 
هایــی وجــود داشــتند بــه نــام Soul of a…؟ ایــن 

هــا هــم دقیقــا چنیــن چیــزی هســتند. بــا مصــرف 
کــردن آن هــا در دارک ســولز بــازی بــه شــما روح 
آخریــن  هــم همینطــور.  اینجــا  میــداد.  اضافــی 
دســته از آیتــم هــا متریــال هــا یــا منابــع مختلــف 
هســتند که وجودشــان برای ســاخت و ســاز الزم 
اســت. بــا بــه دســت آوردن ایــن منابــع مــی توانید 
ــم هــای مــورد  ــا اســتفاده از بلوپرینــت هــا، آیت ب

نظــر را بســازید.
ــروان راه دارک  ــز از پی ــوان نی ــن عن ــم کــه ای گفتی
ســولز اســت و اجــزای اصلــی گیــم پلــی اش را 
ایــن  اســت.  کــرده  الگوبــرداری  ســری  ایــن  از 
الگــو گیــری هــا شــامل سیســتم مــرگ و میــر و 
مــی شــود. شــما  نیــز  تجربــه  امتیــازات  پخــش 
ــازی را آغــاز مــی  ــا همــان Medbay ب ــر ی از بنفای
کنیــد و پیــش مــی رویــد. بــا کشــتن دشــمنان، 
بــه   XP یــا  بــازی میــزان خاصــی امتیــاز تجربــه 
شــما مــی دهــد کــه در واقــع همــان Soul هــای 
ســری دارک ســولز هســتند. در صورتــی کــه در 
میــان راه و در مرحــل بــازی کشــته شــوید، همــه 
ی ایــن امتیــازات را از دســت خواهیــد داد. امــا 
بــازی یــک فرصــت دوبــاره بــه شــما مــی دهــد تــا 
آن هــا را بازیابــی کنیــد. اگــر توانســتید بــار دوم، 
بــدون ایــن کــه مجــددا بمیریــد بــه همــان محلــی 
بــاز  بودیــد  شــده  کشــته  پیــش  ی  دفعــه  کــه 
گردیــد، ایــن شــانس را داریــد کــه مجــددا همــه 
ی امتیازاتتــان را بازیابــی کنیــد و آب از آب تــکان 
از  پیــش  تــا  اگــر موفــق نشــوید و  امــا  نخــورد. 
رســیدن بــه مــکان مــورد نظــر و برداشــتن امتیــاز 
ــد، همــه ی آن هــا را از دســت داده و  هــا بمیری
 The .دیگــر قــدر بــه بازیابــی شــان نخواهیــد بــود
بــا دارک  ایــن زمینــه تفاوتــی بــزرگ  Surge در 
ســولز دارد کــه شــاید حتــی آن را بــی رحــم تــر و 
نامــرد تــر از دارک ســولز نیــز نشــان دهــد! اگرچــه 
در بــازی هــای ســولز مواقــع زیــادی پیــش مــی 
آمــد کــه در آن زحماتمــان را از دســت مــی دادیــم 
و قــادر بــه بدســت آوردنشــان نبودیــم، امــا الاقــل 
در آن بــازی هــا مــی توانســتیم هــر چقــدر کــه 
دلمــان خواســت صبــر کنیــم و بــرای بــه دســت 
آوردن امتیــاز هــا نقشــه بکشــیم! امــا اثــر پیش رو 
بــرای بازیابــی ایــن مــوارد یــک تایمــر را نیــز افزوده 
کــه در صورتــی کــه تــا پایــان ایــن مــدت زمــان، بــه 
امتیازاتتــان نرســید همــه ی آن را از بیــن مــی 
بــرد. ایــن باعــث مــی شــود The Surge در مــوارد 
ایــن چنینــی حتــی از بــازی هایــی همچــون دارک 

ســولز نیــز ســخت گیــر تــر و دشــوار تــر باشــد.
مــی  بــه دســت  کــه  هایــی   XP از  اســتفاده  بــا 
آوریــد مــی توانیــد لــول آپ کنیــد. بــازی در ایــن 
بخــش نیــز تفــاوت بزرگــی بــا دارک ســولز دارد. و 
آن ایــن اســت کــه در اثــر میازاکــی امــکان ذخیــره 
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ی ســول هــای کســب شــده وجــود نداشــت و تــا 
زمانــی کــه آن هــا را خــرج نمــی کردیــد همچنــان 
در  و  ماندنــد  مــی  باقــی  شــما  کارکتــر  بــدن  در 
صــورت مــرگ، بــه هــدر مــی رفتنــد. ایــن مــورد 
مخصوصــا در مواقعــی کــه کارکتــر خــود را لــول 
آپ مــی کردیــد و مقــداری ســول باقــی مــی مانــد 
و یــا مقــداری ســول داشــتید کــه بــا میــزان مــورد 
نیــاز بــرای لــول آپ کــردن اندکــی فاصلــه داشــت 
آزار دهنــده مــی شــد. بازیبــاز صرفــا نمــی دانســت 
کــه بایــد بــا ارواح بــه دســت امــده چــه کنــد. نــه 
مــی شــد آن هــا را نــا دیــده گرفــت و نــه مــی شــد 
حیــف و هدرشــان کــرد و آیتــم هــای چــرت و پــرت 
خریــد! Surge ایــن مشــکل را حــل کــرده اســت. 
در ایــن بــازی هنــگام مراجعــه بــه Medbay هــا 
مــی توانیــد امتیازاتــی کــه کســب نمــوده ایــد را 
 XP ذخیــره کنیــد. حتــی اگــر مقــدار بســیار کمــی
ــره کــرده و  داشــته باشــید مــی توانیــد آن را دخی
همیــن مقادیــر را آنقــدر جمــع کنیــد تــا بتوانیــد 

لولتــان را افزایــش دهیــد.
لــول آپ کــردن در The Surge بــا دارک ســولز 
و ســایر بــازی هــای نقــش آفرینــی تفــاوت دارد. 

بــا افزایــش لــول، شــما مــی توانیــد اســات هــای 
 Implant بخــش  در  را  بیشــتری  و  تــر  جدیــد 
هــا بــاز کنیــد و ایــن بدیــن معنــا اســت کــه مــی 
شــود چیــپ هــای بیشــتر و کار آمــد تــری را روی 
کارکتــر ســوار کــرد. البتــه تعــداد اســات هــا تنهــا 
تجهیــزات  کــردن  اکویــپ  در  شــما  محدودیــت 
نیســت. بلکــه بایــد حواســتان بــه پارامتــری باشــد 
کــه درســت شــبیه همــان وزن در دارک ســولز 
 Power Core عمــل مــی کنــد. ایــن پارامتــر کــه
اســت  وزنــی  میــزان  همــان  واقــع  در  دارد  نــام 
)هــر  کنــد  حمــل  توانــد  مــی  شــما  کارکتــر  کــه 
چنــد کــه در ایــن بــازی شــکل و فرمــش متفــاوت 
اســت ولــی در اصــل همــان اســت!( بــا پوشــیدن 
تکــه هــای مختلــف از زره نیــز مقــداری از ایــن 
Power Core مصــرف مــی شــود. بــر خــاف دارک 
ســولز ایــن بــار رینــگ هــا ســبک و قابــل حمــل 
نیســتند و اتفاقــا وزنشــان از بقیــه ی آیتــم هــا 
 Powerبیشــتر اســت! بــا اکویــپ کــردن چیــپ هــا
Core شــما آنقــدر کاســته مــی شــود تــا بــه صفــر 
برســد. در ایــن بــازی بــرای افزایــش پــاور کــور، 
نیــازی بــه ارتقــای پارامتــر هــای مختلــف نیســت. 

بلکــه یکــی دیگــر از الطافیکــه لــول آپ کــردن بــه 
شــما مــی کنــد افزایــش ایــن میــزان اســت. هــر چه 
پــاور کــور شــما بیشــتر باشــد، مقــدار بیشــتری از 
وســایل تــان را اکویــپ خواهیــد کــرد و در نتیجــه 
قــدرت بیشــتری خواهیــد داشــت. آخریــن فایــده 
ای کــه لــول آپ کــردن بــرای شــما خواهــد داشــت 
بــاز کــردن مســیر هــای مخصــوص اســت. برخــی 
میانبــر هــا، در هــا، آسانســور هــا و... در بــازی 
کــه اکثــرا بــه مــکان هــای مخفــی و یــا آیتــم هــا و 
جایــزه هــای مخصــوص ختــم مــی شــوند بــه شــیوه 
ی خاصــی محافظــت شــده انــد کــه بازیبازانــی کــه 
لــول آن هــا از حــد مشــخصی پاییــن تــر اســت 
توانایــی ورود بــه آنجــا را ندارنــد. لــول گرفتــن 
محیــط  بــه  دیگــر  بــار  بتوانیــد  کنــد  مــی  کمــک 
هــا و لوکیشــن هایــی کــه مــدت هــا پیــش از آن 
ــاز گردیــد و بتوانیــد مــوارد  هــا عبــور کــرده ایــد ب
مخفــی و آیتــم هــای بــه درد بخــور موجــود در آن 
هــا را کســب کنیــد. The Surge ایــن بخــش را بــه 
ــه شــیوه  ــاده ســازی کــرده و توانســته ب ــی پی خوب
ای عالــی بازیبــاز را مجبــور کنــد بــه صــورت مــداوم 

ــازی جابجــا شــود. ــا ســر نقشــه ی ب در ســر ت

از حیــث گرافیکــی بایــد گفــت The Surge در ســطح قابــل قبولــی قــرار 
دارد. از آنجــا کــه دوربیــن بــازی همــواره از کارکتــر اصلــی زاویــه و فاصلــه 
ای مشــخص داشــته و هماننــد بــازی هــای ســولز از حالــت ســوم شــخص 
پیــروی مــی کنــد، ایــراد چندانــی را نمــی تــوان در مــدل هــا و طراحــی 
محیــط هــای بــازی دیــد. از لحــاظ فنــی اگرچــه بــا اثــری شــاهکار و یــا 
 Surge حتــی عالــی طــرف نیســتیم، امــا مــی توانیــم نمــره ی قبولــی را بــه
ــی کــه  ــازی توانســته در حــد خــودش اســتاندارد های ــم. چــرا کــه ب بدهی
ــازی مــی  ــکات درخشــان ب ــد. از ن ــر آورده کن ــه را ب از آن انتظــار مــی رفت
تــوان بــه نورپــردازی آن اشــاره کــرد کــه در لوکیشــن هــای مختلــف خــود 
نمایــی مــی کنــد و جلــوه هــای زیبایــی را بــه بــازی مــی بخشــد. البتــه بایــد 
بــه ضعــف ایــن اثــر در بخــش هنــری نیــز اشــاراتی کــرد. بــر خــاف بــازی 
هــای ســولز کــه در هــر یــک از نســخه هایشــان گرافیــک هنــری را در 
جهــت خلــق اتمســفر مــورد نیــاز، تــا آنجــا کــه در توانشــان بــوده بــه حــد 
اعلــی رســانده انــد، ایــن بــازی هیــچ تاشــی بــرای زیبــا جلــوه دادن محیــط 
هایــش نکــرده. البتــه گاه لحظاتــی را در بــازی خواهیــد دیــد کــه گرافیــک 
در آن از بعــد هنــری بســیار زیبــا و قابــل توجــه اســت امــا ایــن قــاب هــا 
معمــوال بــه نــدرت پیــدا مــی شــوند. بهتــر بــود ســازندگان عــاوه بــر تــاش 
هایــی کــه در زمینــه ی لــول دیزایــن و پرداخــت گیــم پلــی انجــام داده انــد 

قــدری نیــز بــه بخــش هــای هنــری مــی رســیدند تــا اکنــون اثــری زیبــا و 
درخــور در دســتان مــا باشــد.

از حیــث موســیقی نیــز توفیــق چندانــی بــرای Surge حاصــل نشــده. 
بــر خــاف بــازی هــای ســولز کــه موســیقی فقــط در هنــگام مبــارزه بــا 
بــاس هــا و در برخــی شــرایط خــاص دیگــر نواختــه مــی شــد، در ایــن 
شــنویم.  مــی  ای  برهــه  هــر  در  را  موســیقی  قطعــات  تقریبــا  بــازی 
ــازی نشــود آن  ــاس هــای ب ــا ب ــارزه ب ــگام مب ــن باعــث مــی شــود هن همی
حــس هیجانــی و بــی همتــای بــاس فایــت هــای دارک ســولز را تجربــه 
اگرچــه  بــازی  بــرای  شــده  نواختــه  هــای  قطعــه  آن  از  جــدای  کــرد. 
نوازنــدگان  و  دارنــد  بســیاری  کار  امــا جــای  نیســتند  بــد  چنــدان هــم 
کننــد. کار  بهتــر  بســیار  توانســتند  مــی  قطعــات  ی  نویســنده   و 

بــازی دیالــوگ هــای زیــادی نــدارد امــا بــا همیــن تعــداد محــدود مــی تــوان 
از عملکــرد گوینــدگان اعــام رضایــت کــرد. شــخصیت هــا بــه خوبــی باطــن 
و احساســات درون خود را با شــیوه ی حرف زدن و صدایشــان بیان می 
کننــد و چــون در ایــن بــازی بــا نمایــش چهــره ســر و کار چندانــی نداریــم، 
کار نقــش آفرینــی بــرای گوینــدگان بســیار دشــوار بــوده. آن هــا بــه ناچــار 
ــر را. پــس جــای  ــازی کــرده انــد و هــم نقــش تصوی هــم نقــش صــدا را ب

دارد از آن هــا تقدیــر کنیــم.

گرافیک

پیــروی بــی چــون و چــرا از بــازی هــای ســولز - عــدم اعمــال تغییــرات گیــم پلــی خــراب کــن - روایــت جالــب داســتان - سیســتم 
قطــع کــردن اعضــا - مبــارزات روان، بــاس فایــت هــای حماســی - دشــواری بــاال

برخــی ســاده ســازی هــا در گیــم پلــی - ســر ســری گذشــتن از برخــی ویژگــی هــای حیاتــی نقــش آفرینــی - بــی توجهــی بــه 
ــری و گویندگــی مــواردی چــون موســیقی، گرافیــک هن

+
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نقد و بررسی

جـهــــــــــــــــــنم همســـــــــــــــایه
Neighbours from Hell 1/ Neighbours from Hell 2

بــازی ای  بــرای گیمــر هــای قدیمــی.  آشــنا  همســایه جهنمــی، عنوانــی 
دو بعــدی، جــذاب و صــد البتــه هیجــان انگیــز. بــازی همســایه جهنمــی 
 JoWood ســازی  بــازی  اســتدیو  ســاخته   )Neighbour in Hell(
هــای  رایانــه  بــرای   2003 ســال  در  بــار  اولیــن  بــرای   Productions
شــخصی منتشــر شــد. عنــوان همســایه جهنمــی، یــک بــازی دو بعــدی 
ســبک اشــاره و کلیــک )Point-and-Click( اســت کــه شــما نقــش یــک 
بازیگــر بــه نــام وودی )Woody( را بــر عهــده داریــد. ایــن بــازی بــه همــراه 
هــای  ســاخته  تریــن  معــروف  از   SpellForce و   Gothic بــازی  ســری 
JoWood بــه شــمار می آیــد. نــوآوری هایــی کــه در زمــان گذشــته بــرای 
اولیــن بــار بــه کارگرفتــه شــدند، می تواننــد ســال هــای ســال در خاطــر 
ــاه باشــند. بازیگــر نقــش اول  عاقــه منــدان ثبــت شــوند، هــر چنــد کوت
 )Sitcom( ایــن داســتان وودی نــام دارد کــه در یــک ســریال ســیت کام
بــه نــام همســایه جهنمــی ایفــای نقــش می کنــد. بــازی همســایه جهنمــی 
در دو فصــل منتشــر شــد کــه فصــل اول درمــورد شــوخی هــای درون 
آپارتمــان بــود و فصــل دوم در تعطیــات آقــای همســایه )آقــای روتوایلــر( 
)Mr. Rottweiler( دنبــال می شــود. فصــل اول ایــن بــازی در ســال 2003 
و فصــل دوم آن بعــد از یکســال منتشــر شــد. از آنجایــی کــه در اصــل ایــن 
ــازی نمایــش دهنــده یــک ســریال تلویزیونــی می باشــد، دقیقــا تمامــی  ب
المــان هــای تلویزیونــی در پیشــروی داســتان اســتفاده شــده اســت. در 
ابتــدای بــازی بایــد در پشــت صحنــه بــرای ورود بــه صحنــه تمریــن کنیــد 
و ســپس در داســتان اصلــی بــازی ظاهــر شــوید. همیــن دو فصــل کوتــاه، 

کافــی بــود کــه همســایه جهنمــی تبدیــل بــه عنوانــی خاطــره انگیــز بــرای 
عاقــه منــدان شــود. در راســتای تولیــد و بازســازی نســخه هــای قدیمــی 
عناوین مطرح، شــرکت THQ Nordic بیکار نماند و این عنوان محبوب 
را مســتقیما از نســخه رایانــه هــای شــخصی بــرای موبایــل پــورت کــرد. 
در ســال هــای اخیــر چندیــن بــار شــاهد عرضــه ریمســتر هــا و بازســازی 
هایــی بــرای بــازی هــای قدیمــی مطــرح و محبــوب بــوده ایــم و در زمــان 
نــگارش ایــن مقالــه بــاز هــم خبــر هایــی بــرای انتشــار عناویــن قدیمــی تــری 
بــه گــوش می رســد. حــال بــازی موردنظــر مــا بــا همــان فــرم و بــا همــان 
کیفیــت تصویــر بــرای سیســتم عامــل هــای موبایلــی اندرویــد و آی او اس 
منتشــر شــده اســت. 4 خــرداد 96 روزی بــود کــه کاربــران سیســتم عامــل 
ــگان دریافــت  ــه صــورت رای آی او اس توانســتند ایــن عنــوان محبــوب را ب
کننــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه تنهــا چنــد مرحلــه اول بــازی رایــگان هســتند 
و بــرای دسترســی بــه همــه مرحلــه هــا بایــد از طریــق پرداخــت درون 
برنامــه ای اقــدام بــه خریــد ســایر مراحــل بکنیــد. تمامــی حالــت هــای 
کنتــرل بــازی بــر روی موبایــل بــه بهتریــن شــکل ممکــن تبدیــل شــده انــد 
ولــی صــد در صــد از نســخه رایانــه هــای شــخصی آن بهتــر نیســت چــرا 
کــه ایــن ســبک از بــازی در اصــل بــرای کنتــرل بــا مــاوس کامپیوتــر طراحــی 
شــده اســت. دو فصــل ایــن بــازی در قالــب دو بــازی جداگانــه هــم اکنــون 
بــرای دو سیســتم عامــل ذکــر شــده در دســترس هســتند. در ایــن مقالــه 
 Neighbours from( قصــد بررســی دو فصــل منتشــر شــده ایــن بــازی

Hell: Season 1 & 2( را بــر روی موبایــل داریــم.

و  چــاق  همســایه   
هــر  در  کــه  عیــاش 
بــازی  از  قســمت 
و  آزار  مــورد  بایــد 
گیــرد!  قــرار  اذیــت 
بــه  دســتش  اگــر  و 
شــما برســد حســابی 
تافــی خواهــد کــرد.

آقــای  طوطــی   
در  کــه  روتوایلــر 
ــه مراحــل فصــل  میان
اول، بــا دیــدن شــما 
حســابی ســر و صــدا 

. می کنــد

اول  نقــش  بازیگــر   
همســایه  ســریال 
هــر  در  کــه  جهنمــی 
ایفــای  فصــل  دو 

می کنــد. نقــش 

WoodyMr. RottweilerChilli
چیلیآقای روتوایلروودی

رضا توکلی
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در بازی همسایه جهنمی که در بسیاری از مواقع به آن اشتباها، همسایه 
هــای جهنمــی می گویــم)!(، بــا یــک ســریال تلویزیونــی روبــرو هســتیم کــه 
نقــش اصلــی آن را جوانــی بــه نــام وودی )Woody( بــازی می کنــد. در ایــن 
ســریال وودی بایــد بــا بــه کارگیــری ابــزار هایــی بــرای همســایه خــود ایجــاد 
مزاحمــت کنــد. در ایــن بیــن، بعــد از انجــام هــر کار و عصبانــی شــدن آقــای 
ــه گــوش می رســد  ــده تماشــاگران ب ــر )Mr. Rottweiler( صــدای خن روتوایل
و هماننــد ســریال هــای تلویزیونــی ســیت کام، تماشــاگران در پایــان هــر 
قســمت بــه آن امتیــازی می دهنــد کــه دراصــل بعــد از بــه کارگیــری همــه  
شــیطنت هــا، کســب امتیــاز بــاال از تماشــاگران برنامــه چالــش اصلــی بــازی 
بــه شــمار مــی رود. بــرای هــر قســمت از بــازی، زمانــی در نظــر گرفتــه شــده 
اســت کــه شــما بایــد در ایــن مــدت تمامــی شــیطنت هــای خــود را پیــاده 
کنیــد. هرچــه زودتــر همــه کار هــا را انجــام دهیــد می توانیــد از تماشــاگران 

امتیــاز باالتــری دریافــت کنیــد. 
در ابتــدای بــازی بایــد در بخــش معرفــی، بــا حالــت هــای بــازی آشــنا  شــوید. 
در ایــن بخــش بــه شــما آمــوزش داده می شــود کــه چگونــه بایــد از ابزارهــا 
و وســایل اســتفاده کنیــد. در نســخه رایانــه هــای شــخصی شــما بــا نشــانگر 
ــا وودی در آنجــا  ــد ت ــر روی نقــاط مــورد نظــر کلیــک می کردی ــد ب مــاوس بای
حاضــر شــود ولــی حــال بســیار راحــت تــر مــی توانیــد مــکان مــورد نظــر را روی 
موبایــل لمــس کنیــد. از آنجایــی کــه بایــد بــه زمــان دقــت داشــته باشــید و 
همچنیــن بایــد از دســت آقــای روتوایلــر فــرار کنیــد، بــه شــخصه کنتــرل بــا 
مــاوس را بــه لمــس ترجیــح می دهــم امــا در هــر صــورت، در سیســتم کنتــرل 
بــازی در موبایــل هیــچ گونــه نقــص و مشــکلی دیــده نمی شــود و بــه راحتــی 
می توانیــد بــر روی موبایــل و یــا تبلــت خــود بــه تجربــه بــازی بنشــینید. 
محیــط بــازی در فصــل اول، یــک آپارتمــان چنــد طبقــه می باشــد کــه در هــر 
بخــش از آن، یــک بخــش از محیــط خانــه آقــای روتوایلــر قــرار دارد. بخــش 
هایــی ماننــد آشــپزخانه، دستشــویی، راهــرو، اتــاق خــواب و نشــیمن. در هــر 
یــک از بخــش هــای ایــن خانــه، وســایلی قــرار دارنــد کــه در هــر مرحلــه بایــد 
بــا ابــزار هایــی کــه پیــدا میکنیــد یــک خــراب کاری را بــه وجــود بیاوریــد. بــرای 
ایجــاد یــک خــراب کاری بایــد ابتــدا در قســمت هایــی از خانــه بــه دنبــال 
وســایل موردنیــاز آن مرحلــه باشــید. ابــزار هــای مختلــف و موردنیــاز بــرای 
خــراب کاری معمــوال در قســمت هایــی ماننــد کمــد هــا، کابینــت هــا و کشــو 
هــای بــزرگ و کوچــک قــرار دارنــد. بعــد از پیــدا کــردن وســایل بایــد، وســیله 
ــون را  ــال صاب ــرای مث ــا یــک شــیطنت انجــام شــود. ب ــد ت ــدا کنی هــدف را پی
بایــد در کــف دستشــویی بگذاریــد تــا زمیــن لیــز شــده تــا همســایه زمیــن 
بخــورد. یــک ســری شــیطنت هــا بــا ابــزار انجــام می شــوند و یــک ســری دیگــر 
بــدون ابــزار. بــرای مثــال بــرای بریــدن پایــه هــای مبــل، حتمــا بایــد در کشــو، 
اره پیــدا کنیــد امــا بــرای خــراب کــردن آنتــن تلویزیــون نیــاز بــه ابــزاری خاصــی 

نیســت و تنهــا بایــد آنتــن هــای بــاالی آن را بــه هــم گــره بزنیــد! در مراحــل 
ابتدایــی بــه ســرعت می توانیــد بــا ســاز و کار بــازی آشــنا شــوید و بــرای پــی 
بــردن بــه همــه نــکات بــازی در مراحــل باالتــر بایــد چندیــن بــار یــک مرحلــه را 
بــازی کنیــد. در ایــن بیــن هــر چــه مراحــل را پشــت ســر می گذاریــد، ســطح 
بــازی باالتــر رفتــه و بایــد بیشــتر بــه فکــر مدیریــت زمــان باشــید. عــاوه بــر 
زمــان، ســطح شــیطنت هــای بــازی هــم باالتــر رفتــه و ســخت تر می شــوند. 
در مرحلــه هــای اولیــه بــازی در فصــل اول شــما کامــا در فضــای تکــراری 
مجبــور بــه بــازی کــردن هســتید و حتــی بســیاری از شــیطنت هــای وودی 
در هــر مرحلــه تکــراری اســت امــا کــم کــم بــا اضافــه شــدن اتــاق هــای جدیــد 
بــه محیــط، فضــای رفــت و آمــد آقــای روتوایلــر بیشــتر شــده و طبیعتــا شــما 
هــم بایــد بیشــتر در محیــط خانــه جابه جــا شــوید. اتــاق هــای جدیــدی کــه 
تــا انتهــای مراحــل بــه بــازی اضافــه می شــوند عبارتنــد از: زیــر زمیــن، اتــاق 
خــواب، اتــاق افتخــارات آقــای روتوایلــر و بالکــن. در هریــک از ایــن اتــاق هــا 
کشــو و کیــف هــای مختلفــی بــرای بدســت آوردن ابــزار هــای جدیــد وجــود 
ــه  ــد ب ــاق هــای جدی ــد. اضافــه شــدن ات ــا اســتفاده کنی ــد از آنه دارد کــه بای
بــازی باعــث شــده تــا جذابیــت و هیجــان بــازی باالتــر رود. زمــان در مراحــل 
میانــه بــازی بــه شــدت اهمیــت پیــدا کــرده و بســیار پیــش می آیــد کــه وقــت 
خــود را از دســت بدهیــد. عــاوه بــر اضافــه شــدن اتــاق هــای جدیــد و زمــان 
ارزشــمندتر، یــک ویژگــی جالــب دیگــر بــه بــازی اضافــه می شــود. ایــن ویژگــی 
جدیــد، حیوانــات خانگــی آقــای روتوایلــر هســتند کــه بــه نوعــی یــک نگهبــان 
بــه شــمار می رونــد. کافــی اســت کــه شــما وارد اتاقــی کــه ســگ یــا طوطــی 
قــرار دارد بشــوید، تــا آنهــا ســر و صــدا کــرده تــا آقــای روتوایلــر فــورا بــه آنجــا 
بیایــد. بــرای همیــن قضیــه یــک المــان جدیــد بــه بــازی اضافــه شــده اســت. 
بــه طــور عــادی وودی خیلــی ســریع حرکــت می کنــد امــا قســمتی از ســمت 
راســت تصویــر، حالتــی قــرار داده شــده کــه باعــث می شــود وودی آرام تــر 
و آهســته تر قــدم بــردارد. بــا اســتفاده از ایــن حالــت می توانیــد زمانــی کــه 
ســگ آقــای روتوایلــر خــواب اســت بــه آرامــی از کنــار آن بگذریــد. در مجمــوع 
در فصــل اول بــازی، ممکــن اســت کمــی از رونــد بــازی خســته شــوید و خیلــی 
عاقــه ای بــه دنبــال کــردن آن نداشــته باشــید امــا همــه ایــن مــوارد در فصــل 
دوم بــازی برطــرف شــده انــد و در اصــل در فصــل دوم بــازی بــا همســایه 
جهنمــی واقعــی روبــرو خواهیــم شــد. در جمــع بنــدی فصــل اول بــازی بایــد 
گفــت کــه همســایه جهنمــی بســیار خــام اســت. بــا توجــه بــه اینکــه طــرح و 
الگویــی زیبــا و جــذاب دارد امــا در پرداختــن بــه آن خیلــی خــوب عمــل نکــرده 
اســت. عناصــر و المــان هــای بــازی بــه مــرور تکــراری شــده و حتــی محیــط 
بــازی بــا اضافــه کــردن چنــد اتــاق جدیــد، جــذاب تــر نمی شــود امــا نبایــد بــه 

هیــچ وجــه از طراحــی هنــری بــازی غافــل شــد.

آقــای  ســگ   
هســت  روتوایلــر 
کــه او هــم هماننــد 
دیــدن  بــا  طوطــی 
وودی صاحبــش را 
بــه محــل شــما فــرا 

. نــد ا می خو

 از شــخصیت هــای فصــل دوم کــه 
در راهــرو فصــل اول عکســش را 
او  بودیــم.  دیــده  دیــوار  روی  بــر 
کامــا نشــان می دهــد کــه حــرکات 
ــی اســت! چــون  ــر ارث آقــای روتوایل
اگــر او هــم شــما را ببینــد، بســیار 
شــما  بــا  مرگبارتــر  و  شــدیدتر 

کــرد! برخــورد خواهــد 

روتوایلــر  آقــای   
او  بــه  شــدیدا 
و  داشــته  عاقــه 
همیشــه بــه دنبــال 

. ســت و ا

Guard DogMr. Rottweilers MomOlga
اُلگامادر آقای روتوایلرسگ نگهبانچیلی
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نقد و بررسی

بعــد از فصــل اول بــازی، بــه فصــل تعطیــات کــه فصــل دوم 
کامــل  ای  نســخه  کــه  می رســیم.  اســت  همســایه جهنمــی 
می گیــرد.  لقــب  اول  نســخه  شــده  ســازی  بهینــه  و  شــده 
فصــل دوم بــا فصــل اول بســیار تفــاوت داشــته و محیــط هــای 
متنــوع تــری دارد. شــیطنت هــای وودی هــم بیشــتر شــده و 
بــازی بــه یکبــاره وارد فــاز جدیــدی می شــود. حجــم مراحــل 
بــازی در فصــل دوم بیشــتر شــده و زمــان بیشــتری بــرای 
هــر قســمت درنظــر گرفتــه شــده اســت. در عــوض اضافــه 
شــدن زمــان بیشــتر، چالــش هــای بــازی نیــز افزایــش پیــدا 
کــرده اســت. شــخصیت هــای جدیــدی در فصــل دوم محیــط 
ــد کــه باعــث شــده  ــر کــرده ان ــر رو پ تعطیاتــی آقــای روتوایل
شــما آزادی کمتــری در هــر مرحلــه داشــته باشــید. در فصــل 
ــر و دو حیــوان خانگــی  ــا آقــای روتوایل ــازی شــما تنهــا ب اول ب
او آشــنا می شــدید امــا در فصــل دوم شــما بــا، تصویــر قــاب 
عکســی کــه روی دیــوار راهــرو آقــای روتوایلــر بــود، یعنــی 
مــادر آقــای روتوایلــر هــم آشــنا می شــوید. عــاوه بــر ایــن 
شــاهد معشــوقه آقــای روتوایلــر در بــازی هســتیم کــه بــه 
همــراه فرزنــدش در تعطیــات، آقــای روتوایلــر را همراهــی 
می کنــد. همچنیــن ســگ دیگــری هــم دربــازی از مــادر آقــای 
روتوایلــر نگهــداری می کنــد کــه می توانــد حســابی شــما را در 

دردســر بیانــدازد.
همــان طــور کــه گفتــه شــد در فصــل دوم شــاهد بــازی کامــل 
تــری از »همســایه جهنمــی« هســتیم. عــاوه بــر حرفــه ای تــر 
شــدن شــیطنت هــای بــازی، محیــط هــای متنــوع بــازی کمــک 
فراوانــی بــرای جــذاب تــر شــدن بــازی می کننــد. در فصــل 
دوم در هــر مرحلــه شــاهد محیــط هــای متنوعــی هســتیم 
کــه کــم پیــش می آیــد تکــراری شــوند. عــاوه بــر محیــط هــای 
گوناگــون در ســاحل و جزیــره، چندیــن مرحلــه از بــازی در 
کشــتی تفریحــی دنبــال می شــود کــه مجمــوع مراحــل فصــل 

دوم بــازی را جــذاب تــر از فصــل اول می کنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه نســخه ای کــه هــم اکنــون در موبایــل در 
دســترس اســت، همــان نســخه اصلــی رایانــه هــای شــخصی 
می باشــد، شــاهد تغییــری در گرافیــک بــازی نیســتیم و بــازی 
با همان کیفیت تصویر قدیمی عرضه شــده اســت. همســایه 
جهنمــی از لحــاظ گرافیــک فنــی هیــچ گونــه نقصــی نداشــته و 
بــه بهتریــن شــکل ممکــن اجــرا می  شــود. در طــول رونــد بــازی 
و طراحــی محیــط هــا کوچــک تریــن مشــکل و نقصــی دیــده 
نمی شــود امــا اگــر بخواهیــم کمــی ســخت گیرانــه بــه قضیــه 
نــگاه کنیــم، می تــوان گفــت کــه اگــر تصویــر هــای منــوی بــازی 
بازســازی گرافیکــی می شــدند بهتــر بــود. کیفیــت تصاویــری 
کــه در ابتــدای بــازی و منــوی آن در نظــر گرفتــه شــده انــد بــه 
نســبت بــازی هــای جدیــد در ســطح پاییــن تــری قــرار دارنــد. 
طراحــی محیــط منــوی شــروع بــازی هــم هماننــد نســخه اولیــه 
بــازی اســت و تغییــری نکــرده اســت. بســیار خــوب اســت کــه 
بــازی بــه نســخه اصلــی خــود وفــادار بــوده و تغییــری نکــرده 
ولــی در مقایســه بــا بــازی هــای جدیــد کمــی جــای کار دارد و 
بــرای کســانی کــه تــا کنــون ایــن عنــوان را تجربــه نکــرده انــد، و 
بــا توجــه بــه تاریــخ عرضــه ســال 2017 آن، فــرض کننــد بــازی 
امســال تولیــد شــده اســت شــاید کمــی نا امیدکننــده بــه نظــر 
آیــد. امــا در نهایــت همــان طــور کــه در ابتــدا گفتــم، واقعــا 
بــازی از لحــاظ گرافیــک فنــی هیــچ گونــه نقصــی نداشــته و 

نمی تــوان ایــراد بــزرگ و مهمــی بــه آن وارد کــرد.

نگهبانــی  ســگ   
برعکــس  کــه  اســت 
اول،  فصــل  ســگ 
داشــته  اســم  ابتــدا 
بــه  حواســش  و 
مــادر آقــای روتوایلــر 

. هســت

    و در نهایــت جــا 
داره کــه از کارگــردان 
ســریال  ایــن 
تلویزیونــی هــم یــادی 
ســازنده  او  بکنیــم. 
ماجــرا  ایــن  همــه 

. ســت ها

بســیار  بچــه  یــک    
خــوب کــه در بیشــتر 
گــر  نظــاره  مواقــع 
شماســت  حــرکات 
بــازی  مشــغول  و 

اســت. خــودش 

Olgas ChildYapperJoe
جویاپربچه اُلگا
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جو

ــازی بســیار خــوب و خاقانــه  در بخــش طراحــی بایــد گفــت کــه ب
طراحــی شــده اســت. بــا توجــه بــه زمــان ســاخت بــازی، طراحــی 
بــازی در یــک کام بســیار عالــی اســت. تمامــی عناصــر درون بــازی 
و هــر یــک از قســمت هــای خانــه آقــای روتوایلــر بســیار زیبــا و 
خاقانــه در محیــط طراحــی شــده و قــرار گرفتــه انــد. در بــازی 
هــای  ویژگــی  و همگــی  متفاوتــی هســتیم  هــای  شــاهد محیــط 
خــاص خــود را دارنــد، از محیــط ابتدایــی بــازی کــه یــک راهــرو 
ســاده اســت تــا اتــاق خــواب و بالکــن. در هــر یــک از قســمت هــای 
خانــه، شــاهد عناصــر متفــاوت و جذابــی هســتیم کــه همــه آن هــا 
از لحــاظ هنــری، بســیار خــوب طراحــی شــده و رنــگ آمیــزی خــوب 
دارنــد. در نهایــت بــازی در بخــش گرافیــک چــه لحــاظ فنــی و چــه 

از لحــاظ هنــری نمــره باالیــی را کســب می کنــد.
بــازی همســایه جهنمــی در بخــش موســیقی هــم بســیار خــوب 
بــا حــرکات شــخصیت وودی  حســاب می شــود. موســیقی متــن 
بســیار هماهنــگ اســت و در مواقــع حســاس ریتــم آن بلندتــر 
و هیجــان انگیزتــر می شــود. افکــت هــای صوتــی کــه در هنــگام 
برخــود بــا آقــای همســایه و یــا بلندکــردن و ســرجا گذاشــتن ابــزار 
هنــگام  هســتند.  جــذاب  بســیار  همگــی  می رســند،  گــوش  بــه 
شــروع هــر مرحلــه، بــازی بــا صــدای تشــویق تماشــاگران شــروع 
بــه مرحلــه خاتمــه  پایــان هــم مجــدد همیــن صــدا  و در  شــده 
می دهــد. هماننــد بخــش گرافیــک، موســیقی بــازی هــم در ســطح 
ایــده آل قــرار داشــته و مشــکلی در آن دیــده نمی شــود )بــه گــوش 

نمی رســد!(  

در نهایــت بایــد گفــت کــه بــازی همســایه جهنمــی یــک بــازی ســبک اشــاره 
و کلیــک بســیار جــذاب و خــوب بــرای سیســتم عامــل هــای موبایلــی بــه 
از  بعــد  کنــد.  را ســرگرم  هــا شــما  و می توانــد ســاعت  حســاب می آیــد 
گذشــت چیــزی نزدیــک بــه 15 ســال، حــال توانســتیم ایــن بــازی زیبــا را بــر 
روی موبایــل خــود داشــته باشــیم. ســاخت ریمســتر هــا و یــا حتــی نســخه 
هــای پــورت شــده بــر روی موبایــل بیشــتر از آن چیــزی کــه ســازندگان فکــر 
می کننــد، اهمیــت دارد. المــان هــای بســیاری از بــازی هــا، بــه خصــوص 
ــوان آن هــا  ــه راحتــی می ت ــه ای اســت کــه ب ــه گون ــازی هــای دو بعــدی، ب ب
را در موبایــل اجــرا کــرد. شــرکت پلــی دد )Playdead( هــم بعــد از چنــد 
هــای  عامــل  بــرای سیســتم  را   )Limbo( لیمبــو  فوق العــاده  بــازی  ســال 
ــن  ــرار گرفــت. در همی ــی منتشــر کــرد کــه بســیار مــورد اســتقبال ق موبایل
راســتا می تــوان انتظــار داشــت کــه بتوانیــم شــاهکار »درون« )Inside( را 
ــازی همســایه جهنمــی هــم در  ــه کنیــم. ب ــر روی موبایــل خــود هــم تجرب ب
ــر روی  ــازی ب ــا اینکــه ب ــرای موبایــل منتشــر شــده اســت. ب همیــن راســتا ب
رایانــه هــای شــخصی رایــگان نیســت امــا نســخه موبایــل بــازی بــه صــورت 
رایــگان منتشــر شــده اســت ولــی تنهــا چنــد مرحلــه از آن بــه صــورت رایــگان 
ــازی هــای موبایــل از ایــده  ــازی اســت. همیشــه در بررســی هــای ب قابــل ب
تجــاری شــرکت هــای بــازی ســازی ایــراد گرفتــه ایــم امــا ناشــر جدیــد ایــن 
بــازی یعنــی THQ Nordic وارد فــاز جدیــد تبلیغــات موبایــل نشــده و بــه 

بهتریــن شــکل ممکــن راه کســب درآمــد را بــرای خــود بــاز گذاشــته اســت. 
ــه تبلیــغ آزار دهنــده نیســتیم  ــازی همســابه جهنمــی شــاهد هیچ گون در ب
و بــازی مــدام تــاش نمی کنــد کــه شــما نســخه کامــل را خریــداری کنیــد. 
کاربــر بــازی را تجربــه می کنــد، اگــر از مراحــل اولیــه آن لــذت بــرد، هزینــه 
مراحــل دیگــر را نیــز پرداخــت می کنــد. ایــن نــوع ایــده تجــاری دقیقــا همــان 
طرحــی اســت کــه شــرکت نینتنــدو )Nintendo( بــرای بــازی ســوپرماریو ران 
)Super Mario Run( درنظــر گرفتــه بــود. جــدا از بحــث ایــده تجــاری، در 
مجمــوع می تــوان همســایه جهنمــی را در بیــن بــازی هــای ســطح بــاالی 
بــا اینکــه در فصــل اول مشــکاتی دیــده می شــود و  موبایــل قــرار داد. 
شــاید کمــی بــرای کاربــران خســته کننــده بــه نظــر آیــد امــا ایــن نقــص هــا 
در فصــل دوم بــازی کمرنــگ تــر شــده و بیشــتر آنهــا حــل می شــود. عــاوه 
ــازی در فصــل دوم، بــازی در ایــن چالــش برانگیــز تــر  بــر تنــوع محیطــی ب
شــده و حجــم شــینطنت هــا وودی افزایــش پیــدا می کنــد و بــه دنبــال ایــن 
افزایــش حجــم، بــازی کمــی ســخت تــر نیــز می شــود. البتــه فصــل دوم بــازی 
چنــدان بــی نقــص هــم نیســت و می تــوان بــه خاطــر شــلوع بــودن بیــش از 
حــد محیــط از آن امتیــاز کــم کــرد. اگــر در گذشــته همســایه جهنمــی را بــازی 
کرده ایــد، حتمــا تجربــه مجــدد آن می  توانــد شــیرین و لــذت بخــش باشــد 
اگــر هــم تــا کنــون موفــق بــه تجربــه آن نشــدید، هــم اکنــون بهتریــن موقــع 

بــرای تجربــه آن بــر روی صفحــه موبایلتــان اســت.

 یــک بــازی ســبک اشــاره و کلیــک بســیار خــوب / طراحــی خاقانــه محیــط هــای بــازی / گرافیــک فنــی و هنــری بســیار عالــی 
بــا توجــه بــه ســال ســاخت بــازی / محیــط هــای متنــوع در فصــل دوم بــازی / چالــش برانگیــز تــر شــدن بــازی در فصــل دوم 

/ بــه کارگیــری بهتریــن ایــده تجــاری بــرای کســب درآمــد از بــازی

کوتــاه و آســان بــودن بــازی در فصــل اول / تکــراری شــدن شــیطنت هــا و محیــط بــازی در فصــل اول / فصــل اول بــازی کا 
خیلــی خــوب نیســت! / شــلوغ بــودن بیــش از حــد فضاهــای بــازی در فصــل دوم 
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شــکی نیســت کــه اگــر از هــر گیمــر بخواهیــد بزرگتریــن 
در  ببــرد  نــام  را  ای  مبــارزه  ســبک  هــای  بــازی  ســری 
میــان ســه گزینــه ی اولــی کــه بــه زبــان مــی آورد مــی 
توانیــد نــام ســری Tekken را پیــدا کنیــد. ایــن ســری 
بــازی فــوق العــاده محبــوب کــه در ســال هــای اخیــر بــه 
خاطــر هیاهــوی آثــار Netherrealm و ســری اســتریت 
فایتــر حضــور کمرنــگ تــری را در صنعــت گیــم تجربــه مــی 

کــرد هــم اکنــون بــا قــدرت بســیار بازگشــته تــا مجــددا 
بــه شــکوه و عظمــت گذشــته اش دســت یابــد. مــا را 
همراهــی کنیــد تــا ببینیــم هفتمیــن قســمت از ســری 
بــازی هــای فــوق العــاده محبــوب تکــن کــه بــه ویــژه مــا 
ایرانیــان نیــز بــا آن خاطراتــی فرامــوش نشــدنی داریــم، 
انتظــار  آن  از  هــواداران  کــه  بازگشــتی  آن  توانســته 

داشــتند را ارائــه کنــد یــا خیــر.

داســتان این نســخه از مجموعه بازی های تکن همچنان 
اتفاقــات پــس از نســخه هــای پیشــین را دنبــال مــی کنــد. 
ایــن بــار مــی تــوان داســتان بــازی را بــه دو قســمت مجــزا 
روایــت  بــه  داســتان  از  بخــش  نخســتین  کــرد.  تقســیم 
ماجــرای پــدر و پســر انتقــام جــو مــی پــردازد و بیــان مــی 
کنــد کــه ایــن خصومــت چگونــه بوجــود آمــده اســت. بــازی 
از دوران کودکــی Kazuya آغــاز مــی کنــد و رابطــه ی او بــا 
 Heihachi پــدرش را نشــان مــی دهــد. چندیــن ســال بعــد
بــه کمپانــی G Corporation حملــه مــی کنــد و موفــق مــی 
شــود کنتــرل آن را بــه دســت بگیــرد. او خــود را رئیــس ایــن 
کمپانــی اعــام کــرده و خبــر از آغــاز دوبــاره ی تورنومنــت 
مشــت آهنیــن مــی دهــد. داســتان در ایــن بــازی هماننــد 
هــای  ســینماتیک  از  روایــت  بــرای   Netherrealm آثــار 
بســیار بــا کیفیــت اســتفاده مــی کنــد. البتــه کمبــود هــای 
مختلــف در بودجــه اجــازه نــداده تــا بــازی دقیقــا بــه انــدازه 
ی MK و Injustice از کات ســین هــای ســینمایی بهــره 
ببــرد. امــا همیــن میــزان نیــز بــرای روایــت خــوب داســتان 
کافــی هســتند. کات ســین هــا بعضــا طوالنــی، هیجــان 
انگیــز و بــا کیفیــت هســتند و کارگردانــی آن هــا نیــز بــا 
ــدا بخشــی  ــازی ابت قــدرت بســیاری انجــام شــده اســت. ب
از داســتان را روایــت مــی کنــد و ســینماتیک نشــانتان مــی 
دهــد و ســپس شــما را وارد یــک مبــارزه مــی کنــد. پــس 

از غلبــه بــر حریــف، ایــن رونــد مجــددا تکــرار مــی شــود. 
 Netherrealm البتــه در تکــن آن ولعــی کــه بــازی هــای
در باالبــردن تعــداد مبــارزات و طوالنــی کــردن مــدت زمــان 
گیــم پلــی بــه خــرج مــی داد را نمــی تــوان دیــد. در نتیجــه 
طــول بخــش داســتانی بــازی بــه طــرز نــا امیــد کننــده ای 
کوتــاه اســت. البتــه ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه تکــن بــازی 
خســته کننــده ای اســت. ایــن بــازی همچنــان بــرای حتــی 

صــد هــا ســاعت ســرگرمی نیــز محتــوی دارد.
تشــکلم  مراحلــی  را  بــازی  داســتان  از  بخــش  دومیــن 
مبــارزان  از  یکــی  مخصــوص  یــک  هــر  کــه  دهنــد  مــی 
تورنومنــت هســتند. در ایــن مراحــل شــما مبــارزه ای را 
بــا آن شــخصیت انجــام مــی دهیــد و شــاهد یــک صحنــه 
ی ســینماتیک بــا حضــور او خواهیــد بــود. بــرای خالــی 
نبــودن عریضــه، چنــد خــط از بیوگرافــی او را نیز مشــاهده 
ــه صــورت نوشــتار اســت  ــد کــرد کــه چــون فقــط ب خواهی
حســابی نــا امیدتــان مــی کنــد. ایــن مراحــل جذابیــت هــای 
در  کــه  کات ســین هایــی  و  دارنــد  را  خــاص خودشــان 
آن هــا اســتفاده شــده بــه قــدر کافــی بامــزه هســتند امــا 
بهتــر بــود کــه بــرای آشــنایی بــا شــخصیت هــای محبــوب 
و قدیمــی ایــن ســری بــه جــای نوشــتن بیوگرافــی او راه 

بهتــری بــرای شناســاندندش انتخــاب مــی شــد.

هویــت  مبــارزات  در  همــواره  تکــن  ســری 
خــودش را داشــته و در طــول ایــن همــه ســال 
اســت.  کــرده  را حفــظ  خــود  اصلــی  هســته ی 
بــر خــاف نســخه هــای جدیــد مورتــال کامبــت 
یــا اینجاســتس کــه گیــم پلــی کامــا دو بعــدی 
داشــتند، تکــن اندکــی نیــز ســر بــه ســر بعــد ســوم 
ایــن  مبــارزات  اســاس  و  پایــه  البتــه  گذاشــته. 
بــازی نیــز همچنــان بــر اســاس همــان ابعــاد X و 
Y خودمــان بنــا شــده اســت. امــا قابلیــت هایــی 
 Z در بــازی وجــود دارد کــه آن را گاهــا بــه بعــد

نیــز مــی کشــاند. هماننــد برخــی از روش هــای 
ــا  ــات کــه ب ــا برخــی از ضرب ــی دادن و ی جــای خال
وارد شــدن بــه دشــمن، محــور مبــارزه را چنــد 
درجــه ای مــی چرخانــد. در ایــن بــازی بــر اســاس 
قســمت هــای مختلــف بــدن حریفــان، اساســا 
ســه نــوع ضربــه داریــم. ضرباتــی کــه بــه بخــش 
باالیــی بــدن وارد مــی شــوند، کــه میــزان صدمــه 
ی متوســطی دارنــد، ضرباتــی کــه بــه بخش پایین 
ی  معمــوال صدمــه  و  کننــد  مــی  اصابــت  بــدن 
کمتــری وارد مــی کننــد و ضرباتــی کــه بــه بخــش 

وســط وارد شــده و بیشــترین میــزان از صدمــه را 
بــه همــراه دارنــد. بــا کمــک ایــن ضربــات و ترکیــب 
را  هــای مختلــف  کمبــو  توانیــد  مــی  کردنشــان 
روی دشــمنانتان اجــرا کنیــد. بــرای مبــارزه، بــه 
ــار  ــد در اختی ــد هــای حرکتــی، چهــار کلی جــز کلی
شــما اســت کــه دو عــدد از آن هــا مربــوط بــه 
ــا بــوده و دو عــدد مربــوط بــه ضربــات  ضربــات پ
دســت. بــا ترکیــب ایــن چهــار کلیــد بــا کلیــد هــای 
جهــت، مــی توانیــد کمبــو هــای مختلــف را اجــرا 
کــرده و میــزان صدمــه ی بیشــتری بــه حریفتــان 
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وارد کنیــد. البتــه ایــن کمبــو هــا همگــی فرمــول 
هایــی از پیــش تعییــن شــده دارنــد و بایــد پیــش 

از اجــرا آن هــا را حفــظ کــرده و تمریــن کنیــد.
کمبــوی  تعــدادی   ،Netherealm آثــار  ماننــد 
عمومــی در بــازی طراحــی شــده اســت کــه بــرای 
همه ی مبارزان حاضر در بازی کاربردی هستند 
و همــه مــی تواننــد از آن هــا اســتفاده کننــد. ایــن 
ــد  ــو هــا همــواره فرمــول هــای یکســانی دارن کمب
ــد مــی  ــارزان را کــه انتخــاب کنی و هــر یــک از مب
توانیــد بــا او آن هــا را اجــرا کنیــد. ایــن مــوارد 
اکثــرا بســیار کلــی و ضعیــف هســتند و صرفــا 
کــه  کارکتــری  بــا  کــه  هســتند  زمانــی  مناســب 
ــازی نداشــته  انتخــاب کــرده ایــد اصــا توانایــی ب
مــی  ای  زمانــی حرفــه  هــا  مبــارزه  امــا  باشــید. 
ــو هــای اختصاصــی وارد کار مــی  شــوند کــه کمب
شــوند. هــر یــک از کارکتــر هــای بــازی لیســتی 
بلنــد و بــاال از کمبــو هــای اختصاصــی دارد کــه بــا 

دیدنشــان بــی شــک وحشــت خواهیــد کــرد. ایــن 
لیســت هــای بســیار بلنــد کــه هیــچ گونــه دســته 
بنــدی ای ندارنــد ابتــدا شــما را بســیار گیــج مــی 
کننــد. همیــن باعــث مــی شــود ناچــار شــوید بــرای 
یــاد گرفتــن و شــروع بــازی بــه راهنمــا هــا و گایــد 
هــای موجــود در اینترنــت روی بیاوریــد. شــاید 
اگــر بــازی یــک دســته بنــدی کلــی و بســیار مفیــد 
و مختصــر بــه ایــن لیســت اضافــه مــی نمــود دیگر 
تــا ایــن انــدازه بــرای بازیبــازان مشــکل درســت 
زحمــات  از  بایــد  آن  از  جــدای  امــا  شــد.  نمــی 
ســازندگان قدردانــی کنیــم. لیســت بســیار بلنــد 
ــچ حرفــی را  ــو هــا جــای هی ــوع کمب و بســیار متن
باقــی نمــی گــذارد و نشــان مــی دهــد بــرای حرفــه 
ای شــدن بــا هــر یــک از کارکتــر هــای بــازی بایــد 

ــادی تمریــن کــرد. مــدت زمــان بســیار زی
بــازی بــا ویژگــی هــای زیــادی گیــم پلــی اش را 
تنوع بخشــیده. اســتفاده از لیســت بلند و باالی 

کمبــو هــا فقــط یــک بخــش از مبــارزات اســت. 
بــازی انــواع و اقســام روش هــای جــای خالــی 
دادن را نیــز در اختیــار شــما گذاشــته. بــا حرکــت 
بــه ســمت عقــب، مــی توانیــد در مقابــل حمــات 
حریفتــان گارد بگیریــد کــه صدمــه ی وارده را 
تــا حــد بســیار  زیــادی کــم مــی کنــد. همچنیــن 
بــا نشســتن،  کــه  نیــز وجــود دارد  امــکان  ایــن 
پریــدن و حتــی عــوض کــردن محــور مبــارزه از 
برخــی ضربــات جــای خالــی دهیــد. یکــی دیگــر 
از مواردیکــه بــه گیــم پلــی تنــوع بســیاری مــی 
کــه  اســت   Rage Mode از  اســتفاده  بخشــد 
طــی آن کارکتــر شــما مــی توانــد بــا قــدرت بســیار 
بیشــتری بــه حریــف صدمــه بزنــد. مــواردی از ایــن 
دســت باعــث شــده انــد تــا بــازی همچنــان بهتــر 
و بهتــر شــود و یکــی از بهتریــن سیســتم هــای 
مبارزه ی ســری را در این نســخه شــاهد باشــیم.

سازنده حتی به همین موارد هم اکتفا نکرده و مود های بسیار زیادی برایتان 
طراحــی شــده تــا در آنهــا بــه بــازی بپردازیــد. شــما مــی توانیــد در بخــش داســتانی 
ماجرایــی مشــخص را دنبــال کنیــد. همچنیــن مــی توانیــد بــه صــورت آزادانــه و 
بــا هــر حریــف و مبــارزی کــه دوســت داشــتید بــازی مبــارزه کنیــد. تعــداد و تنــوع 
 مــود هــا بســیار بــاال اســت و مــدت زمــان بســیار زیــادی ســرگرمتان خواهنــد کــرد.

از دیگــر بخــش هــای مهــم بــازی مــی تــوان بــه بخــش آنایــن اشــاره کــرد کــه 
ســاختار بســیار لــذت بخــش و اعتیــاد آوری دارد. مبــارزه بــا افــراد مختلــف و 
شــرکت کــردن در تورنومنــت هــا لــذت بســیار زیــادی دارد کــه مشــابهش جــای 
دیگــر کــم یافــت مــی شــود. البتــه بخــش آنایــن ایــرادات خــاص خــود را نیــز دارد. 
مثــا اگــر در وســط مبــارزه شــخصی کــه بــا او بــازی مــی کنیــد مبــارزه را تــرک کنــد 
)کــه معمــوال زیــاد رخ مــی دهــد( هیــچ گونــه جریمــه ای شــامل حــال وی نمــی 
شــود. برخــی از مشــکات فنــی و ضعــف هــای ســروری نیــز در بــازی دیــده مــی 

شــود کــه البتــه مــی تــوان از آن هــا چشــم پوشــی کــرد.
یکــی از مــواردی کــه باعــث مــی شــود ایــن بــازی شــدیدا نســبت بــه آثــار هــم 
ســبکش جلــو بیفتــد، پشــتیبانی از یــک بخــش Practice بســیار عالــی و کامــل 
اســت. همانطــور کــه مــی دانیــد ایــن بخــش در آثــار ســبک مبــارزه ای اهمیــت 
بســیار باالیــی دارد و اگــر بازیبــازان قصــد داشــته باشــند بــا تمریــن بســیار در 
ــک پایشــان در  ــن کــه همیشــه ی ــد جــز ای ــه ای شــوند چــاره ای ندارن ــازی حرف ب
بخــش تمرینــی باشــد. ایــن مســئله بــرای ایــن ســبک بســیار حیاتــی اســت و بــازی 
ای کــه بخــش تمرینــی خوبــی نداشــته باشــد مخاطــب هــای حرفــه ای اش را پــس 
خواهــد زد. در بخــش تمرینــی تکــن7 شــما مــی توانیــد هــر گونــه شــرایطی کــه 
مــد نظرتــان باشــد را در بــازی پیــاده کنیــد. مــی توانیــد حریــف و مبــارز خودتــان 
را تعییــن کنیــد، درجــه ی ســختی، نــوع حمــات و ریــز بــه ریــز شــیوه ی برخــورد 
حریفتــان را مشــخص کنیــد و اجــرای همــه ی کمبــو هــا و ضربــات را تعلیــم 
ببینیــد. بخــش تمرینــی بــازی در یــک کام »کامــل« اســت و بــه شــخصه هیــچ 
ــرای طرفــداران حرفــه ای آمــاده  ــز ب کمبــودی در آن مشــاهده نکــردم. همــه چی

اســت تــا بــه جــان بــازی بیفتنــد و تــا مــی تواننــد در آن مهــارت کســب کننــد.
در بحــث هــای کمیتــی نیــز عملکــرد تکــن 7 بســیار عالــی اســت. بــازی تعــداد 
بســیار زیــادی از مبــارزان قدیمــی و ســابقه دار ایــن ســری را دور هــم جمــع 
کــرده و حتــی شــخصیت هــای جدیــدی را نیــز بــه آن افــزوده کــه بــرای اولیــن 
بــار اســت کــه رویشــان را زیــارت مــی کنیــم. حتــی یکــی از شــخصیت هــای بــازی 
از ســری محبــوب Street Fighter مهمــان تکــن 7 اســت و او هــم بــا ویژگــی 
هــای ایــن بــازی بــه خوبــی ســت شــده و خــو گرفتــه. در بحــث میادیــن مبــارزه 
و تنــوع آن هــا نیــز بایــد گفــت بــازی هیــچ چیــز کــم نگذاشــته. میــدان هــای 
 مبــارزه از هــر لحــاظ عالــی هســتند و تنــوع آن هــا نیزکامــا راضــی تــان مــی کنــد.

 Tekken و Injustice اگــر در جریــان اخبــار بــازی هــای مبــارزه ای امســال یعنــی
بــوده باشــید مــی دانیــد کــه امســال بــازی ادبــون و تیمــش نســبت بــه رقیــب یــک 
بــرگ برنــده ی بــزرگ رو کــرده اســت. عوامــل ندررلــم در بــازی جدیدشــان از سیســتمی نقــش آفرینــی ماننــد پــرده برداشــته انــد کــه بازیبــازان مــی تواننــد 
در آن بــا بــه دســت آوردن آیتــم هــای مختلــف و لــوت باکــس هــا، لبــاس هــا و پوشــیدنی هــای مختلفــی بــه دســت اورنــد و بــر روی کارکتــر خــود اکویــپ 
)Equip( کننــد. ایــن ویژگــی باعــث مــی شــد )جــدای از تاثیــرات بخــش نقــش آفرینــی و ارتقــا هــای مختلــف،( تنــوع لباســی مبــارزان بــازی بســیار بیشــتر از 
 قبــل باشــد. هــر مبــارز مــی توانســت بــه ده هــا شــیوه لبــاس هایــش را بــا هــم ترکیــب کنــد و ایــن بــرای یــک بــازی مبــارزه ای مثــل یــک رویــا بنظــر می رســید.

در عــوض ســازندگان تکــن نیــز بایــد در مقابــل ایــن حرکــت، چیــزی رو مــی کردنــد. آن هــا سیســتم نقــش آفرینــی یــا چنیــن چیــزی را در بــازی شــان قــرار 
نــداده انــد امــا توانســته انــد بــرای هــر شــخصیت تعــداد بســیار زیــادی لبــاس و مــوارد پوشــیدنی طراحــی کننــد. آن هــم نــه بــه صــورت ســت هــای آمــاده 
بلکــه بــه صــورت تکــه هــای جــدا. هــر یــک از شــخصیت هــا بــه معنــای واقعــی مــی توانــد تــا خرخــره شــبیه ســازی شــود. از کاه و عینــک گرفتــه تــا لبــاس 
بــاال تنــه و پاییــن تنــه و... همــه ی ایــن مــوارد بــا تنــوع بســیار بســیار باالیــی در اختیــار مخاطــب قــرار گرفتــه تــا هــر طــور کــه دلــش مــی خواهــد کارکتــرش 
را شــخصی ســازی کنــد. بســیاری از ایــن مــوارد نیــز در ابتــدای بــازی قفــل هســتند و مــی توانیــد بــا کســب امتیــازات خــاص آن هــا را بــاز کنیــد. دیگــر چــه 

مــی خواهیــد؟

تکن را برای ساعت ها بازی کنید
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بخــش داســتانی قابــل قبــول کــه بــا کات ســین هــای ســینمایی بــا کیفیــت و زیبــا روایــت مــی شــود، کمــدی خــاص و منحصــر 
بــه فــرد ســری تکــن همچنــان در بــازی دیــده مــی شــود، بازگشــت شــخصیت هــای عجیــب و دوســت داشــتنی ســری و زنــده 
کــردن خاطــرات قدیمــی، مبــارزات کامــا اســتاندارد، دقیــق و حســاب شــده، مــود هــای فــراوان و طراحــی خــوب بخــش 
آنایــن، شــخصی ســازی هــای بســیار گســترده، گرافیــک خــوب و افکــت هــای زیبــا و اغــراق آمیــز، گویندگــی پــر انــرژی ژاپنــی 

و افکــت هــای صوتــی بــا کیفیــت

پایــان تــا حــدی نــا امیــد کننــده اســت، بخــش روایــت داســتان قهرمانــان بــه صــورت تــک بــه تــک مــی توانســت بســیار بهتــر 
طراحــی شــود، عــدم ارائــه ی یــک دســته بنــدی واضــح بــرای کمبــو هــا، مشــکات بخــش آنایــن و ســرور هــا

+

_
80

گرافیک و صدا

در بخــش گرافیــک بایــد گفــت تقریبــا همــه از بــازی 
رضایــت کامــل دارنــد. بــه علــت ثابــت بــودن دوربیــن 
بــازی نیــاز چندانــی بــه طراحی عجیب و غریب جزئیات 
نیســت. بــازی در حــد و حــدود خــودش عملکــرد خوبــی 
در مــدل ســازی و طراحــی محیــط هــا داشــته. همچنیــن 
ســبک خــاص و عالــی ای کــه در طــول ایــن ســال هــا 
در ایــن ســری حفــظ شــده نیــز در طراحــی بــازی کامــا 
رعایــت شــده اســت. امــا شــاهکار گرافیکــی تکــن چیــزی 
نیســت جــز افکــت هــا و جلــوه هــای ویــژه ای کــه بــرای 
ــازی در نشــان دادن ضربــات  آن طراحــی شــده. ایــن ب
و  قــدرت  از  نشــان  کــه  هایــی  جلــوه  و  آمیــز  اغــراق 
 شــدت بســیار ضربــات دارنــد بــی نظیــر عمــل مــی کنــد.

در بخــش صداگــذاری و موســیقی نیــز عملکــردی عالــی 
ریتمــی  بــا  موســیقی  هســتیم.  شــاهد   7 تکــن  از  را 
تنــد در مبــارزات نواختــه مــی شــود و در بخــش هــای 
دوســت  حضــوری  نیــز  هــا  ســین  کات  و  داســتانی 
داشــتنی دارد. گوینــدگان ژاپنــی بــازی نیــز بــه معنــی 
واقعــی ســنگ تمــام گذاشــته انــد و عبــارات و جمــات 
را بــا بــاال تریــن توانــی کــه در بــدن دارنــد بیــان مــی 
کننــد. مســلما تاثیــری کــه اجــرای آن هــا بــر بــازی مــی 
گــذارد، آن را چندیــن برابــر لــذت بخــش تــر مــی کنــد و 
البتــه یــاد آوری مــی کنــد کــه بــاز هــم بــا تکــن طرفیــم. 
یــک بــازی مبــارزه ای پــر زد و خــورد و پــر تحــرک کــه پــر 

اســت از فریــاد و آه و نالــه!

در پایــان ایــن بــازی را بــه تمــام کســانی کــه بــه ســبک 
مبــارزه ای عاقــه منــد هســتند پیشــنهاد مــی کنــم. اگــر 
 Netherrealm بخواهم شــخصا تصمیم بگیرم یقینا اثر
را بــه ایــن بــازی ترجیــح مــی دهــم امــا ایــن بدیــن معنــی 
نیســت کــه تکــن 7 بــازی ضعیفــی باشــد. هــر دوبــازی 

مبــارزه ای عرضــه شــده در ایــن ســال، از بــزرگان ایــن 
ژانــر بــوده انــد و همــواره اســتاندارد هایــش را تعییــن 
کــرده انــد. امســال نیــز شــاهد ایــن بودیــم کــه تکــن و 
اینجاســتس بــار دیگــر اســتاندارد هــا را جابجــا کــرده انــد. 

حــال تصمیــم و انتخــاب بــا شــما اســت.

چکیده
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نقد و بررسی

در جـستـــــــــــــــــــجوی بـــــــــــــــــــــــرادر

نقد و بررسی

سعید آقابابایی
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رایانــه ای شــاهد  بــازی هــای  2010 در دنیــای  از ســال  قبــل  تــا 
تیرانــدازی  تــک  محوریــت  بــا   AAA اصطاحــا  و  بــزرگ  عناوینــی 
و اســنایپ کــردن نبودیــم و معمــوال در بــازی هــای شــوتر ســاح 
اســنایپر هــم وجــود داشــت کــه مــی توانســتیم از آن اســتفاده کنیــم 
ولــی یــک بــازی صرفــا بــر پایــه اســنایپ و تــک تیرانــدازی محــض 
وجــود نداشــت. امــا ســرانجام در ســال ۲۰۱۰ بــود کــه عنوانــی شــوتر 
 Sniper: Ghost تاکتیکــی بــا محوریــت محــض تــک تیرانــدازی با نــام
و   ۳۶۰ باکــس  ایکــس  City Interactive بــرای  توســط   Warrior
رایانــه هــای شــخصی منتشــر شــد و ســال بعــد نیــز نســخه پلــی 
استشــن ۳ ایــن عنــوان در اختیــار طرفــداران قــرار گرفــت. بــا توجــه 
بــه ایــن کــه در آن زمــان عناویــن زیــادی وجــود نداشــتند کــه بــه طــور 
خــاص بــه موضــوع اســنایپرها و تــک تیراندازهــا بپردازنــد، ایــن بــازی 
ــود و طرفدارانــی  دســت روی موضوعــی خــاص و جالــب گذاشــته ب
نیــز پیــدا کــرد امــا متاســفانه در بــازی ضعــف هــای زیــادی هــم وجــود 
داشــت و هــم از لحــاظ فنــی و هــم از لحــاظ تنــوع گیــم پلــی بــازی 
ضعیــف عمــل نمــود و امتیــازی بهتــر از ۵۵ نصیــب آن نشــد. امــا 
ــازی دوربیــن نمــای نزدیــک هــد شــات کــردن  ــه خیلــی جالــب ب نکت
هــا بــود کــه جذابیــت خاصــی داشــت و نمــی تــوان منکــر هیجــان آن 
شــد ولــی ایــن کــه در بــازی مــدام و مــدام بایــد بــه یــک نقظــه مــی 
رفتیــم، کمیــن مــی کردیــم، چندیــن نفــر را اســنایپ مــی کردیــم و 
دوبــاره منطقــه بعــد عینــا همیــن کار تکــرار مــی شــد، گیــم پلــی بــازی 
را بســیار خســته کننــده مــی کــرد. بعــد از آن ۳ ســال بعــد یعنــی 
در ســال ۲۰۱۳ نســخه دوم بــازی مجــددا بــرای پلتفــرم هــای قبلــی 

منتشــر گردیــد کــه بــا کمــال تعجــب دقیقــا همــان مشــکات نســخه 
اول را داشــت و حتــی در مــواردی پســرفت هــم کــرده بــود و گیــم 
پلــی بــازی از قبلــی هــم خســته کننــده تــر مــی شــد. ایــن عنــوان نیــز 
ــای  ــاز  مت ــا امتی بازخوردهــای متوســط و منفــی را دریافــت کــرد و ب
۵۲ بــه کار خــود پایــان داد. امــا بــا تعویــض نســل و ورود بــه نســل 
هشــتم، نســخه ســوم ایــن ســری نیــز توســط ســازندگان معرفــی 
گردیــد و ایــن بــار بــا توجــه بــه تریلرهــا و تصاویــری کــه از بــازی 
مــی دیدیــم بــه نظــر مــی رســید کــه وضعیــت الاقــل نســبت بــه دو 
نســخه قبلــی خیلــی بهتــر خواهــد بــود و شــاهد گیــم پلــی متنــوع تــر 
  Sniper: Ghost  و جــذاب تــری در ایــن بــازی خواهیــم بــود. نهایتــا
استیشــن ۴  پلــی  بــرای  آپریــل ۲۰۱۷  تاریــخ ۲۵  Warrior 3  در 
و ایکــس باکــس وان و رایانــه هــای شــخصی منتشــر شــد و همــه 
منتظــر بودیــم تــا ببینیــم بازخوردهــا نســبت بــه ایــن عنــوان چطــور 
خواهــد بــود. امــا بــا کمــال نابــاوری مشــاهده شــد کــه از لحــاظ 
امتیــازات و نمــرات، ایــن بــازی تنهــا مقــدار بســیار کمــی از بــازی اول 
بهتــر شــده بــود و امتیــاز متــای ۵۷ )۶۱ در نســخه ایکــس باکــس 
وان( را کســب نمــود کــه راســتش را بخواهیــد بــرای مــن بــا تصاویــر 
و تریلرهایــی کــه از بــازی دیــده بــودم مقــداری عجیــب بــود کــه 
ایــن موضــوع وقتــی بــازی را تجربــه کــردم بیشــتر از قبــل نیــز برایــم 
آشــکار شــد کــه ایــن بــار امتیــاز متــای بــازی منصفانــه نیســت و نبایــد 
ماننــد قبلــی هــا مــی بــود. در ادامــه قصــد داریــم بــه چرایــی ایــن 
ــازی را بررســی کنیــم. موضــوع بپردازیــم و بخــش هــای مختلــف ب

در  و  ضعیــف  عنــوان  داســتانی  لحــاظ  از   Sniper: Ghost Warrior 3
بهتریــن حالــت متوســطی محســوب مــی شــود کــه داســتانی ســطحی، 
کلیشــه ای و نــه چنــدان جالــب دارد کــه از لحــاظ روایــت نیــز چنگــی بــه 
دل نمــی زنــد و نمــی توانــد دلیلــی اصلــی بــرای بازیبــاز باشــد تــا بــازی را 
دنبــال کــرده و مشــتاق شــنیدن بقیــه داســتان بــازی باشــد. بلکــه بیشــتر بــه 
عنــوان دلیلــی بــرای انجــام ماموریــت هــا و کارهایــی کــه در بــازی مــی کنیــد 
بــه آن نــگاه مــی شــود. شــخصیت اصلــی بــازی در ایــن نســخه جــان نــورث 
نــام دارد کــه در ایــن بــازی عــاوه بــر انجــام ماموریــت خــود در جورجیــا بــر 
علیــه تروریســت هــا، دلیلــی شــخصی تــر نیــز دارد و آن نجــات بــرادرش از 
دســت ایــن تروریســت هاســت کــه وی را گــروگان گرفتــه انــد. همــان طــور 
کــه بــا توجــه بــه شــنیدن وضعیــت داســتان بــازی انتظــار داریــد، شــخصیت 
هــای بــازی نیــز بــه هیــچ عنــوان عمیــق و جــذاب نیســتند و بــه هیــچ 
وجــه خــوب پــردازش نشــده انــد و شــاهد شــخصیتی گیــرا و تاثیرگــذار 
در داســتان بــازی نیســتیم کــه بتوانــد بازیبــاز را بــه خــود عاقمنــد کنــد 
ــد  ــاز خواهن ــاد بازیب ــه از ی ــازی بافاصل و قطعــا تمامــی شــخصیت هــای ب
رفــت. البتــه ایــن موضــوع کمــی، فقــط کمــی در مــورد شــخصیت اصلــی 
بــازی فــرق مــی کنــد و وی مقــداری بهتــر از بقیــه شــخصیت هــا پرداخــت 
شــده اســت.  Jon North شــخصیت اصلــی بــازی بــا ایــن که تقریبــا غیــر 

جــذاب بــوده و ارتبــاط برقــرار کــردن بــا وی ســخت مــی باشــد، امــا بــه 
انــدازه کافــی شــخصیت پــردازی و جربــزه دارد کــه در رده یــک شــخصیت 
متوســط رو بــه بــاال قــرار بگیــرد و تاثیراتــی در بــازی داشــته باشــد. نهایتــا 
 Sniper: در مــورد داســتان و بخــش داســتانی و شــخصیت پــردازی عنــوان
Ghost Warrior 3 بایــد گفــت ایــن بــازی از ایــن لحــاظ وضعیــت معمولــی 
و رو بــه پایینــی دارد و هرگــز شــاهد یــک داســتان قدرتمنــد و عمیــق بــا 
شــخصیت هایــی تاثیرگــذار نیســتیم کــه البتــه بایــد گفــت چنیــن انتظــاری 

را هــم از ایــن عنــوان نداشــتیم.

داستانش نکن!!!
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نقد و بررسی

از لحــاظ گرافیکــی بــازی Sniper: Ghost Warrior 3 یــک عنــوان 
بــا کیفیــت و زیبــا محســوب مــی شــود و در آن گاهــا صحنــه هــای 
چشــم نــواز و خیلــی زیبایــی را مشــاهده مــی کنیــم کــه واقعــا خیــره 
کننــده هســتند و البتــه ضعــف هایــی نیــز در بــازی مشــاهده مــی 
شــوند. بگذاریــد تــا اول بــه بزرگتریــن نکتــه منفــی ایــن بخــش اشــاره 
کنیــم. یکــی از نــکات بســیار منفــی و قابــل تامــل در ایــن عنــوان، در 
خصــوص بارگــزاری بــازی اســت کــه چطــور زمــان لودینــگ هــای بــازی 
بــه طــرز وحشــتناک و حوصلــه ســر بــری طوالنــی هســتند آن هــم در 
حالــی کــه دنیــای آزاد بــازی در مقایســه بــا خیلــی از عناویــن دیگــر 
بســیار کوچکتــر اســت. ایــن موضــوع واقعــا بزرگتریــن ایــراد بــازی 
اســت کــه گاهــی غیــر قابــل تحمــل مــی شــود و  ضربــه بزرگــی بــه 
پیکــره بــازی وارد کــرده اســت. کبفیت تکســچرهای بــازی و عمــق 
دیــد مناظــر بــازی بســیار عالــی اســت و همیــن طــور نورپــردازی نیــز 
در بــازی فــوق العــاده حرفــه ای عمــل کــرده و جلــوه خاصــی بــه 
مناظــر و مناطــق زیبــای بــازی مــی دهــد. همــان طــور کــه قبــا نیــز 
گفتــه بــودم در بــازی بــه شــخصه در طــول تجربــه چنــد ســاعته 
ای کــه از آن داشــتم شــاهد بــاگ و مشــکل فنــی خاصــی نبــودم 
امــا در مــواردی مشــاهده کــردم کــه گزارشــاتی مبنــی بــر برخــی 
ــه  ــازی وجــود دارد و البت مشــکات فنــی و بــاگ هــای مختلــف در ب
در حــدی نیســتند کــه تجربــه بــازی را بــرای بازیبــاز تلــخ کــرده و 
  Sniper: Ghost .ســطح گرافیــک بــازی را خیلــی پاییــن آورده باشــند
Warrior 3 در زمینــه طراحــی محیــط هــا و مراحــل بــازی و بــه طــور 

کلــی گرافیــک هنــری، موفــق عمــل کــرده و در بــازی انــواع و اقســام 
مناطــق گوناگــون کوهســتانی و جنگلــی و خیابانــی و پایــگاه هــای 
ــاال  ــا جزییــات ب نظامــی و... را مشــاهده مــی کنیــم کــه هــر کــدام ب
طراحــی شــده انــد تــا بــه ایــن ترتیــب عنوانــی زیبــا خلــق گردد. برخــی 
انیمیشــن هــای بــازی بســیار ضعیــف هســتند و واقعــا شــما را در 
مواقعــی حســاس آزار مــی دهــد. بــه طــور مثال انیمیشــن بــاال رفتــن 
از یــک بخــش، بســیار آزار دهنــده اســت مخصوصــا وقتــی در حــال 
فــرار هســتید و مــی خواهیــد از شــلیک هــا بگریزیــد واقعــا اعصــاب 
خــرد کــن اســت. یکــی از بهتریــن بخــش هــا در جلــوه هــای بصــری 
بــازی مربــوط بــه قابلیــت صحنــه آهســته یــا bullet-cam در بــازی 
اســت کــه بســیار هیجــان انگیــز و معرکــه کار شــده و البتــه بــه 
نوعــی امضــای ایــن ســری از نســخه اول بــه شــمار مــی رود کــه در 
ایــن نســخه بــه بهتریــن حالــت خــود رســیده اســت. در واقــع همــان 
طــور کــه قبــا نیــز اشــاره کــرده بــودم هدشــات کــردن دشــمنان 
و مشــاهده پاشــیدن تمــام ســر و مغــز آنهــا بــه اطــراف بــا صحنــه 
آهســته بســیار هیجــان انگیــز و البتــه خشــن اســت و طراحــی بســیار 
خــوب و بــا کیفیــت نیــز دارد و یکــی از دالیــل اصلــی عاقــه بازیبــاز 
بــه اســنایپ کــردن دشــمنان و هدشــات کــردن دقیــق آن هــا، همیــن 
هــای  جلــوه  مــورد  در  نهایــت  در  اســت.   bullet-cam مشــاهده
بصــری بــازی Sniper: Ghost Warrior 3 بایــد گفــت ســازندگان 
بــازی موفــق شــده انــد تــا عنوانــی قابــل احتــرام و جــذاب از لحــاظ 
بصــری را خلــق نماینــد و بــدون شــک هــر بازیبــازی از دیــدن مناظــر 

چشــم نــواز بــازی لــذت خواهــد بــرد. 

اصلــی  برتــری  نقطــه  شــک  بــدون  پلــی  گیــم 
در   Sniper: Ghost Warrior ســوم  نســخه 
مقایســه بــا دو بــازی قبلــی ایــن ســری اســت. در 
نســخه ســوم شــاهد آزادی عمــل بســیار باالتــری 
نســبت بــه قبــل هســتیم کــه بــه بازیبــاز اجــازه 
مــی دهــد تــا تقریبــا بــه ترتیبــی کــه مــی خواهــد 
در  ببــرد  پیــش  را  آن  هــای  ماموریــت  و  بــازی 
حالــی کــه در عناویــن قبلــی ایــن گونــه نبــود و 
شــاهد رونــدی کســل کننــده و خطــی بودیــم امــا 
خوشــبختانه دنیــای بــازی ایــن بــار بســیار بزرگتــر 
پیــدا  ازاد  جهــان  حالتــی  بــازی  و  اســت  شــده 
کــرده اســت کــه پیشــرفت خوبــی بــرای ایــن ســری 
محســوب مــی شــود، امــا بــه هــر حــال انتظــار 
یــک دنیــای آزاد بــی نظیــر در ســطح شــاهکارهای 
ایــن ســبک را نداشــته باشــید. در بــازی بخشــی 
بــه نــام خانــه امــن داریــد کــه در حقیقــت ماننــد 
بــازی عمــل مــی کنــد و شــما در  هــاب اصلــی 
آنجــا تجهیــزات خــود را عــوض مــی کنیــد، خریــد 
تجهیــزات و ســاح انجــام مــی دهیــد، ماموریــت 
یــا  و  کنیــد  مــی  ریــزی  برنامــه  را  خــود  هــای 
برخــی آیتــم هــای خــود راارتقــا مــی دهیــد. در 
ایــن زمینــه بــازی واقعــا تنــوع معرکــه ای دارد 

و انــواع و اقســام بمــب هــای دودزا، نارنجــک، 
و    trip-wire ،دهنــده هشــدار  سســنورهای 
گلولــه هــای مــارک کننــده در بــازی وجــود دارنــد 
کــه بســته بــه شــرایط مــی توانیــد از هــر کــدام 
از آنهــا بهــره ببریــد.  بســیاری از ماموریــت هــا 
مثــا  کــه  هســتند  خــود  خــاص  شــرایط  دارای 
شــامل اســتفاده کــردن از یــک ســاح خــاص و 
... مــی باشــند و گاهــا بــه بازیبــاز ســخت مــی 
ــاز هــم ایــن موضــوع  ــا ایــن حــال ب ــی ب ــد ول گیرن
بــازی  عالــی  تنــوع  نیامــدن  چشــم  بــه  باعــث 
 Sniper: Ghost و  گــردد  نمــی  ایــن بخــش  در 
بــازی  یــک  تجهیــزات  لحــاظ  از  از   Warrior 3
کامــل بــه شــمار مــی رود. شــما  عــاوه بــر ســاح 
هــای گوناگــون، گلولــه هــای مختلفــی هــم داریــد 
کــه مــی توانیــد آنهــا را بــا هــم تعویــض نماییــد. 
شــما بــرای نبردهــای نزدیــک مــی توانیــد از یــک 
مسلســل و یــا یــک تیرکمــان کامپنــد و همینطــور 
بمــب هــای مختلــف اســتفاده نماییــد.  در بــازی 
تعــداد 26 ماموریــت داســتانی و همینطــور 16 
عــدد ماموریــت جانبــی بــرای انجــام دادن وجــود 
دارد کــه تعــداد تقریبــا مناســبی بــرای عنوانــی 
در ایــن ســبک بــه حســاب مــی آینــد و همینطــور 
ــر ایــن ماموریت هــا  ــد گفــت اکث خوشــبختانه بای
و هدف هایــی  دارنــد  را  خــود  خــاص  جذابیــت 

معیــن را دنبــال می کننــد کــه می توانــد شــامل 
نابــود کــردن مقــر تروریســت ها، دســتگیر کــردن 

اشــخاص مهــم و ... باشــد.
و  برنامــه  کــه  اســت  بهتــر  بــازی  مراحــل  در 
کار  وگرنــه  کنیــد  دنبــال  را  خاصــی  تاکتیــک 
برایتــان خیلــی ســخت خواهــد شــد. شــما زمانــی 
بایــد  ابتــدا  شــوید  مــی  ای  منطقــه  وارد  کــه 
بــه  نســبت  و  بشناســید  را  منطقــه  آن  خــوب 
تعــداد دشــمنان آن و موقعیــت آن هــا اطاعــات 
ــد از  ــن کار مــی توانی ــرای ای ــد کــه ب کســب نمایی
از دوربیــن و یــا Drone اســتفاده کــرده تــا هــدف 
گــذاری  نشــانه  را  منطقــه  آن  دشــمنان  و  هــا 
کنیــد و بتوانیــد بهتریــن تاکتیــک را بــرای انجــام 
ماموریــت خــود پیــاده کنیــد. بــر روی نقشــه بــازی 
فعالیــت هــای جــذاب و جالــب از ماموریــت هــای 
پراکنــده هســتند  جانبــی،  تــا  گرفتــه  داســتانی 
البتــه  کــه هــر کــدام هیجانــی خــاص دارنــد و 
انــد.  بخشــیده  بــازی  بــه  نیــز  را  خوبــی  تنــوع 
یــک ماموریــت  بایــد در  مثــا فــرض کنیــد کــه 
بــه پایــگاه دشــمن نفــوذ و آن را تصــرف نماییــد. 
ــا  ــه خوبــی منطقــه را بشناســید و ب ــد ب ــدا بای ابت
دوربیــن و Drone دشــمنان مخفــی شــده، تــک 
تیراندازهــا، ماشــین گان هــا و دشــمنانی کــه در 
حــال گشــت زنــی هســتند را شناســایی نماییــد. 

هدشات با وضوح باال!!!

اسنایپ در جورجیا...
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 Sniper Elite 4 و Sniper Ghost Warrior 3 بــدون شــک عناوینــی مثــل
ــازی  ــن را ب ــد کــه آنهــا قطعــا ایــن عناوی قشــر خاصــی از طرفــداران را دارن
مــی کننــد و کاری بــه نمــره هایــش ندارنــد، ولــی افــرادی هــم هســتند 
ماننــد مــن کــه بــا ایــن کــه مخاطــب خــاص تــک تیرانــدازی نیســتم ولــی 
بــدم نمــی آیــد کــه بــرای تنــوع هــم کــه شــده ایــن بــازی هــا را تجربــه کنــم. 
دو عنــوان قبلــی ایــن ســری را بعــد از دو تــا 3 ســاعت کنــار گذاشــتم زیــرا 
کــه واقعــا بــرای مــن خســته کننــده بودنــد و وقتــی کــه نمــرات نســخه ســوم 
را دیــدم بــا خــودم گفتــم یــک نســل عــوض شــد و اینهــا همچنــان همــان 
بــازی خســته کننــده را ســاخته انــد. امــا بــا ایــن حــال بــی میــل نبــودم کــه 
ــا  خــودم بــازی را تجربــه کنــم زیــرا کــه اوال بارهــا و بارهــا بــی اهمیتــی مت
بــه مــن ثابــت شــده بــود و همینطــور ســازنده ایــن بــازی قبــا ثابــت شــده 
اســت کــه منتقدهــا چنــدان از بــازی هایــش دل خوشــی ندارنــد. بــه همیــن 
دالیــل نیــز شــروع بــه تجربــه بــازی کــردم و واقعــا تعجــب کــردم کــه چطــور 
مــی شــود نمــره ایــن بــازی ماننــد دوتــای قبلــی باشــد. ایــن نســخه را مــن 
بــا اشــتیاق بــه پایــان رســاندم زیــرا کــه زمیــن تــا آســمان بــا دو نســخه قبلــی 
فــرق داشــت و خیلــی خیلــی پیشــرفت کــرده بــود. نمــی گویــم یــک شــوتر 
معرکــه و کــم نظیــر و عالــی بــود ولــی واقعــا از دو بــازی قبلــی خیلــی زیباتــر 
بــود و اصــا بــرای یــک بــار تجربــه کــردن خســته کننــده نمــی شــد. بــه واقــع 
ــا  ــه مــن ثابــت شــد کــه گاهــا مت ــار دیگــر ب ــود کــه ب ــازی ب بعــد از انجــام ب
خیلــی عجیــب و غریــب اســت و نبایــد بــه آن اســتناد کــرد زیــرا بازیبازهــا و 
ســائق آنهــا بســیار بــا هــم متفــاوت اســت. بــه عقیــده مــن امتیــاز عنــوان 
Sniper Ghost Warrior 3 بایســتی در حــدود 7 تــا 7.5 باشــد و نــه 50. 

ــازی اســت کــه یــک طرفــدار تــک  ــوان Sniper Ghost Warrior 3 آن ب عن
تیرانــدازی انتظــار دارد بــا آن روبــرو شــود و لــذت نــاب تــک تیرانــدازی را 
ــا بــازی خســته کننــده  ــا دیگــر المــان هــای اکشــن ترکیــب کــرده اســت ت ب
نشــود و ماننــد دو بــازی قبلــی شــما را مجبــور بــه ایــن کــه مــدام یــک کار 
را انجــام دهیــد و فقــط بــه صــورت مخفــی کاری بــازی کنیــد، نمــی کنــد. 
Sniper Ghost Warrior 3 عنوانــی اســت جهــان آزاد بــا گرافیکــی چشــم 
نــواز و صحنــه هــا و مناظــر خیــره کننــده، بــا تنــوع و آزادی عمــل بــاال در 
روش پیشــروی در بــازی، بــا دنیایــی قابــل قبــول و ماموریــت هایــی کــه 
هــم ســفت و ســخت هســتند و قوانیــن خودشــان را دارنــد و هــم از طرفــی 
آزادی خوبــی را بــرای گشــت و گــذار و آزمــون و خطــا و اکتشــاف در اختیــار 
شــما مــی گذارنــد. ایــن نســخه بــر خــاف دو بــازی قبلــی کــه عناوینــی 
متوســط بودنــد یــک عنــوان خــوب و جــذاب محســوب مــی شــود کــه قطعــا 
ارزش یــک بــار تجربــه کــردن را داراســت و یــک تجربــه لذتبخــش بــه شــما 
هدیــه مــی دهــد. ایــن عنــوان مــی توانــد انتخــاب اول بــرای عاقمنــدان و 
شــیفتگان تــک تیرانــدازی و زیــر نظــر گرفتــن و بررســی پایــگاه هــای دشــمن 
و اســنایپ کــردن دشــمنان بــه صــورت مخفــی باشــد و در ایــن زمینــه حــرف 
هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد امــا خــب بــه هــر شــکل هنــوز هــم ضعــف 
هــای تقریبــا زیــادی را در برخــی زمینــه هــا ماننــد داســتان و شــخصیت 
پــردازی و زمــان هــای برگــزاری و ... در خــود مــی بینــد. نهایتــا در مــورد ایــن 
عنــوان بایــد گفــت Sniper: Ghost Warrior 3  یــک بــازی خــوب و هیجــان 

انگیــز اســت کــه کامــا ارزش یــک بــار تجربــه را دارد

شــما حتــی لحظــه ای هــم حــق اشــتباه نداریــد 
زیــرا ســریعا زنــگ خطــر بــه صــدا در مــی آیــد و 
از چــپ و راســت دشــمنان مختلــف و قدرتمنــد 
بــر ســرتان مــی ریزنــد. بایــد ســعی کنیــد خیلــی 
از بخــش هــای بــازی را بــا مخفــی کاری پشــت 
ســر بگذاریــد کــه البتــه اصــا ایــن بــازی بــا توجــه 
بــه ایــن ماهیــت تــک تیرانــدازی دارد، بــه نوعــی 
مخفــی کاری را بــه شــما توصیــه مــی کنــد ولــی 
بــاز هــم شــما را مجبــور نمــی کنــد. اگــر دیــده 
از  را  خــود  کنیــد  ســعی  ســریعا  بایــد  شــوید 
دشــمنان دور کنیــد و بــه ســایه هــا و تاریکــی 
هــا برویــد تــا دوبــاره دشــمنان شــما را گــم کننــد 
کــه ایــن موضــوع نیــز هیجــان و اســترس خاصــی 
دارد. هــوش مصنوعــی بــازی نیــز بــی ثبــات و 
گاهــا عجیــب عمــل مــی کنــد. گاهــی دشــمنان 
در کنارتــان هــم متوجــه حضــور شــما نمــی شــوند 
و گاهــی ناگهــان از یــک کیلومتــر دورتــر شــما 
کنتــرل شــخصیت  طــور  بیننــد! همیــن  مــی  را 
بــازی مخصوصــا هنــگام دویــدن و فــرار بســیار 
بــی ثبــات اســت و حالتــی خــوش دســت نــدارد. 
انیمیشــن بــاال رفتــن از یــک بخــش بســیار آزار 
دهنــده و اعصــاب خــرد کــن اســت مخصوصــا 
مــی خواهیــد  و  فــرار هســتید  حــال  در  وقتــی 
بــرای شــما آزار  از شــلیک هــا بگریزیــد واقعــا 

دهنــده مــی شــوند. 
بنــدی  شــاخه  و  پلــی  گیــم  بخــش  در  بــازی   
مهــارت هــای گوناگــون، از المــان هایــی محــدود 
کــرده  اســتفاده  نیــز  آفرینــی  نقــش  ســبک  از 
همیــن  ولــی  بــاال  حــد  در  نــه  در  البتــه  اســت 
اســتفاده محــدود نیــز بــازی را خیلــی جــذاب تــر 
 Sniper: کــرده اســت. اکشــن هــا و مهــارت هــای
Ghost Warrior 3 در ۳ درخــت مهــارت بــا نــام 
های  ) Sniper )shooting(, Ghost )stealth,و 
همیــن طــور ) Warrior )combat یعنــی مخفــی 
کاری، تــک تیرانــدازی و مبــارزه جــای مــی گیرنــد 

کــه در هــر شــاخه ۹ قابلیــت  قــرار دارنــد. در 
بــازی بــا توجــه بــه نــوع پیشــروی شــما هــر یــک 
نکتــه  و  گیرنــد  مــی  امتیــاز  هــا  ایــن شــاخه  از 
مثبــت اینجاســت کــه بــازی هرگــز باالجبــار بــه 
شــما یــک مســیر را پیشــنهاد نمــی کنــد و آزاد 
هســتید کــه بــه هــر شــکل مــی خواهیــد پیشــروی 
نماییــد. اگــر بــه صــورت مبــارزه و شــلیک مــداوم 
و .. پیــش برویــد شــاخه مبــارزه بــاال مــی رود 
و قابلیــت هــای مبــارزه و بقــا و دامنــه انفجــار 
مهــارت  یابــد.  مــی  افزایــش  ریلــود  ســرعت  و 
هــای اســنایپر بــه شــما ثبــات دســت بیشــتر و 
و  دهــد  مــی  هدیــه  را  بیشــتر  مانــدن  مخفــی 
شــاخه روح بــه شــما اجــازه مــی دهــد کــه آرامتــر 
و بــی صداتــر حرکــت کنیــد و وقتــی دشــمنان را 
آرام از پــای در مــی آوریــد آن هــا خــود بــه خــود 
آیتــم هایشــان بــه شــما منتقــل شــود.  جالــب 
 Sniper Ghost Warrior 3 کــه بدانیــد  اســت 
از لحــاظ قالــب کلــی و روح بــازی، بــه عنــوان 
 Ghost Recon: یعنــی یوبیســافت  زیبــای 
Wildlands  شــباهت هایــی دارد.   لــذت بــازی 
بــرای عاقمنــدان بــه تــک تیرانــدازی در درجــات 
ســختی بــاال بســیار بیشــتر اســت زیــرا کــه بایــد 
ــد یــک  ــد و مانن بســیار بســیار بیشــتر دقــت کنی
تــک تیرانــداز واقعــی و حرفــه ای، تمــام مــوارد 
مثــل ارتفــاع و فاصلــه و وزش بــاد و .. را نیــز در 
تــک تــک شــلیک هــای خــود محاســبه و لحــاظ 
کنیــد کــه ایــن یــک شــبیه ســاز فــوق العــاده تــک 
تیرانــدازی بــرای عاقمنــدان اســت و بــه نوعــی 
آموزشــی نیــز هســت.  در بــازی شــاهد وجــود 
موضــوع  ایــن  کــه  نیســتیم  نفــره  چنــد  بخــش 
نیــز بــرای بســیاری از بازیبازهــا کــه مــی خواهنــد 
بــرای ایــن عنــوان بــه انــدازه یــک بــازی بــا بخــش 
چنــد نفــره کامــل هزینــه کننــد و بایــد بهتریــن را 
انتخــاب کننــد، یــک تابلــوی ایســت بــرای خریــد 
ــی  ــن کــه خیل ــازی محســوب مــی شــود مگــر ای ب

بــه ایــن ســبک عاقمنــد باشــند. در واقــع بــازی 
بــا ایــن کــه ارزش یــک بــار بــازی کــردن را قطعــا 
داراســت و اصــا نمــی تــوان کیفیــت آن را بــه 
عنــوان یــک شــبیه ســاز تــک تیرانــدازی و جــذاب 
کتمــان کــرد، ولــی بایــد خیلــی شــیفته و عاقمنــد 
ایــن عنــوان باشــید کــه برگردیــد و بخواهیــد 3-2 
بــار آن را تجربــه کنیــد. بــه همیــن دلیــل نیــز بایــد 
ــا  ــد ب گفــت  ایــن تجربــه چنــد ســاعته نمــی توان
محتــوای بــازی هــای دیگــری کــه در بــازار هســتند 
رقابــت کنــد مگــر ایــن کــه بخواهیــد بــازی را 100 
درصــد کنیــد و تروفــی هــا را بگیریــد و ... اگــر 
بخواهیــم بــه مشــکاتی کــه در بخــش گیــم پلــی 
شــک  بــدون  کنیــم  اشــاره  دارنــد  وجــود  بــازی 
زمــان لودینــگ مهــم تریــن آن هاســت کــه بــه 
نوعــی هــم ایــراد گرافیکــی و هــم تاثیرگــذار روی 
گیــم پلــی اســت. در واقــع بــا ایــن کــه دنیــای 
مقایســه  در   Sniper: Ghost Warrior 3 آزاد 
کوچکتــر  بســیار  دیگــر  عناویــن  از  خیلــی  بــا 
اســت امــا زمــان لودینــگ هــای بــازی بــه طــرز 
وحشــتناکی طوالنــی و گاهــا غیــر قابــل تحمــل 
ــه برطــرف  ــاز ب هســتند و ایــن موضــوع واقعــا نی

شــدن بــا آپدبــت و پــچ دارد. 
در زمینــه موســیقی و صداگــذاری بایــد گفــت 
بــازی  Sniper: Ghost Warrior 3 اســتاندارد 
عمــل مــی کنــد و مجموعــا کیفیــت مــورد قبولــی 
دارد. هــر چنــد کــه ایــن بخــش در ســطح عناویــن 
برتــر دنیــا نیســت امــا بــه تجربــه بازیبــاز خدشــه 
ای نیــز وارد نمــی کنــد و خیلــی راحــت بگوییــم 
»کار بــازی را راه مــی انــدازد!«. بــه طــور خاصــه 
صداگــذاری اکثــرا ضعیــف شــخصیت هــا بــه غیــر 
بــازی،  از یکــی دو شــخصیت مثــل نقــش اول 
موســیقی معقــول و قابــل قبــول و مناســب بــرای 
اتمســفر بــازی و صداگــذاری محیطــی بــا کیفیــت 
هــر آنچــه اســت کــه بایــد در مــورد موســیقی و 

صداگــذاری ایــن عنــوان مطــرح کــرد.

تنــوع بیشــتر بــازی نســبت بــه نســخه هــای قبلــی بــه واســطه جهــان آزاد بــودن، ماموریــت هــای مناســب و جــذاب و آزادی 
عمــل بــاال در انتخــاب روش بــازی بــه صــورت مخفــی کاری یــا اکشــن و یــا تــک تیرانــدازی محــض، مکانیــک هــای تــک 
تیرانــدازی بــه ویپــه در درجــات ســختی بــاال بســیار حرفــه ای و دقیــق هســتند و حــس قــرار داشــن در قالــب یــک تــک تیرانــداز 

حرفــه ای را کامــا بــه بازیبــاز منتقــل مــی کننــد، گرافیــک و جلــوه هــای بصــری قابــل قبــول و دنیایــی زیبــا

ــدان  ــه چن ــل تحمــل هســتند، داســتان ســطحی و روایتــی ن ــر قاب ــازی کــه غی زمــان وحشــتناک بارگــزاری و لودینــگ هــای ب
جــذاب و فاقــد پیچــش هــای داســتانی جالــب، شــخصیت پــردازی ضعیــف، هــوش مصنوعــی بــی ثبــات و متغیــر دشــمنان
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برترینها

مطابــق رســم هــر ســاله در ســال 2017 نیــز مهــم تریــن و بزرگتریــن رویــداد مربــوط بــه 
صنعــت بــازی هــای رایانــه ای یعنــی نمایشــگاه E3 برگــزار گردیــد و بــه ســنت همیشــه، 
بــا خــود بحــث هــا و صحبــت هــای زیــادی را بــه همــراه آورد. ماننــد همیشــه عــده ای از 
ایــن نمایشــگاه راضــی نبودنــد و آن را بــا ســال گذشــته مقایســه مــی کردنــد و بــه دلیــل 
عــدم ارائــه ســورپرایز هــای بــزرگ، نمایشــگاه امســال را ضعیــف قلمــداد کردنــد. عده ای 
از مراســم امســال راضــی بودنــد و از تعــداد بــازی هــای جدیــد معرفــی شــده و برخــی از 
آن هــا کــه بســیار بــا کیفیــت بودنــد بــه وجــد آمــده و نمایشــگاه امســال را بســیار موفــق 
مــی دانســتند. برخــی نیــز عقیــده داشــتند کــه نمایشــگاه ســال 2017 نــه یــک نمایشــگاه 
ضعیــف بــود و نــه یــک نمایشــگاه قدرتمنــد ماننــد ســال گذشــته و اعتقــاد داشــتند کــه 
شــاهد نمایشــگاه متوســطی بودیــم. بــه هــر شــکل بــا تمامــی ایــن حــرف و حدیــث هــا 
E3 ســال 2017 نیــز گذشــت و بــه محــض پایــان آن، روز شــمار بــرای نمایشــگاه ســال 
بعــدی آغــاز گردیــد. در مراســم امســال و در کنفرانــس هــای مختلفــی کــه شــرکت ها و 
کمپانــی هــای معتبــر برگــزار کردنــد، تعــداد زیــادی بــازی جدیــد معرفــی شــد و اطاعــات 
زیــادی نیــز از برخــی بــازی هایــی کــه قبــا معرفــی شــده بودنــد، منتشــر و در اختیــار 
طرفــداران و عاقمنــدان قــرار گرفــت. تمامــی شــرکت هــای صاحــب نــام ماننــد ســونی و 
الکترونیــک آرتــز و یوبیســافت و بتــزدا و مایکروســافت حضــور پررنگــی در ایــن مراســم 
داشــتند و هــر کــدام بــرای طرفــداران خــود خبرهــای جذابــی را بــه همــراه آورده بودنــد. 
امــا بــه هــر شــکل در بیــن تمامــی نمایــش هایــی کــه در کل نمایشــگاه امســال در 
کنفرانــس هــای مختلــف شــاهد آن هــا بودیــم، برخــی از بــازی هــا و نمایــش آن هــا، 
بســیار از بقیــه برتــر بودنــد و همــه مخاطبــان ایــن صنعــت در مــورد بــی نظیــر بــودن آن 
هــا هــم عقیــده بودنــد. نمایــش هایــی کــه بــه حــدی زیبــا و هیجــان انگیــز بودنــد کــه 
باعــث شــدند کیفیــت و اعتبــار کنفرانســی کــه در آن نمایــش داده شــدند، باالتــر بــرود 
و تبدیــل بــه پربازدیــد تریــن ویدئوهــای مراســم امســال شــوند. در مطلبــی کــه امــروز 
در مجلــه گیمفــا بــرای شــما عزیــزان آمــاده کــرده ایــم قصــد داریــم تــا 10 عــدد از ایــن 
 E3 نمایــش هــا را کــه از بقیــه برتــر بودنــد و در حقیقــت 10 نمایــش برتــر نمایشــگاه
2017 محســوب مــی شــوند را بــرای شــما عزیــزان معرفــی نمــوده و مقــداری در مــورد 
آنهــا صحبــت کنیــم. قبــل تــر و در وبســایت گیمفــا آیتــم ویدئویــی ایــن موضــوع بــا بــر 
شــمردن 20 نمایــش برتــر نمایشــگاه امســال، تقدیــم کاربــران عزیــز گیمفــا گردیــد و 
اکنــون بــه صــورت متنــی و نوشــتاری قصــد داریــم تــا 10 تریلــر و نمایــش بــی نظیــری 
کــه در نمایشــگاه امســال از بقیــه برتــر و هیجــان انگیــز تــر بودنــد را مجــددا بــا شــما 
مــروز نماییــم. امیدواریــم کــه ایــن مطلــب و آیتــم 10 برتــر مــورد توجــه شــما عزیــزان 

قــرار بگیــرد.

E3 2017 10 نمایش برتر در نمایشگاه
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کنفرانــس  نینتنــدو  محبــوب  و  بــزرگ  کمپانــی 
مطبوعــات مجــزا و بزرگــی را ماننــد دیگــر شــرکت هــا 
از قبیــل ســونی و مایکروســافت و ... در نمایشــگاه 
نمایــش  یــک  قالــب  در  ولــی  کنــد  نمــی  برگــزار   E3
بــازی  ایــن شــرکت و  آینــده  ویدئویــی برنامــه هــای 
هایــی کــه قــرار اســت تــا بــرای کنســول هــای دوســت 
داشــتنی ایــن شــرکت منتشــر شــوند را معرفــی مــی 
نمایــد. امســال نیــز کــه نینتنــدو کنســول محبــوب و 
موفــق ســوییچ رو در بــازار بــازی هــای رایانــه ای در 
اختیــار داشــت، انتظــار مــی رفــت تمرکــزش بــر روی 
تــا  بودنــد  منتظــر  بســیاری  و  باشــد  کنســول  ایــن 
ببیننــد ایــن کمپانــی چــه عناویــن جدیــدی را بــرای ایــن 
کنســول شــگفت انگیــز در نطــر دارد و بســیاری از 
طرفــداران نیــز بــه معرفــی عناوینــی از فرنچایزهــای 
ــدوار  ــو امی ــد ماری ــن شــرکت مانن ــوب ای ــزرگ و محب ب
بودنــد. نینتنــدو نیــز مثــل همیشــه پرقــدرت ظاهــر 
شــد و پاســخ طرفــداران را بــا یــک نمایــش بــی نهایــت 
و  Super Mario Odysseyداد  از    جــذاب  و  زیبــا 
آنهــا را بســیار خوشــحال کــرده و صنعــت بــازی هــای 
واقــع  در  واداشــت.  تحســین  بــه  نیــز  را  ای  رایانــه 
در  هــا  نمایــش  برتریــن  از  کــه صحبــت  هــر جایــی 
 Super مطــرح باشــه نــام عنــوان E3 2017 نمایشــگاه
بیــن برترنیــن هــا مــی  نیــز در  Mario Odyssey را 
شــنویم. بــدون شــک ایــن عنــوان یکــی از بــرگ هــای 
برنــده و بزرگتریــن عناویــن کنســول نینتنــدو ســوییچ 
بــه حســاب مــی آیــد و از هــم اکنــون مــی تــوان در 
ــود.  ــر مطمئــن ب ــی نظی ــوان ب ــن عن مــورد موفقیــت ای
Super Mario Odyssey بــا نمایــش زیبــای خــود در 
نمایشــگاه E3 امســال جایــگاه دهــم لیســت مــا را بــه 

خــود اختصــاص داده اســت.

پیــش از آغــاز نمایشــگاه E3 2017 شــایعه شــده بــود 
کــه کمپانــی بتــزدا قصــد دارد تــا در ایــن نمایشــگاه 
ــد از ســری محبــوب ولفنشــتاین را  یــک نســخه جدی
 The New معرفــی نمایــد تــا مســیر موفــق عناویــن
در  اتفاقــا  دهــد.  ادامــه  را    Old Blood و    Order
امســال  نمایشــگاه  بتــزدا در  کنفرانــس مطبوعاتــی 
بــود کــه همیــن اتفــاق هــم رخ داد و شــایعات رنــگ 
واقعیــت بــه خــود گرفتنــد تــا بــازی جدیــدی از ســری 
 Wolfenstein II: The New نــام  بــا  ولفنشــتاین 
Colossus بــا نمایشــی بســیار زیبــا خیــره کننــده و 
البتــه کامــل، معرفــی گردیــد. در ایــن بــازی بــاز هــم 
خواهیــم  قــرار  بازکوویــچ  بی.جــی.  نقــش  در  مــا 
داشــت و بایــد بــه جنــگ نــازی هــا و تکنولــوژی هــای 
عجیــب و غریــب و البتــه قدرتمنــد و مخــوف آن هــا 
 Wolfenstein II: The New برویــم. تریلــر معرفــی
بتــزدا  مطبوعاتــی  کنفرانــس  در  کــه   Colossus
چخــش شــد، بســیار کامــل و طوالنــی بــود و در آن 
ــب بــازی از داســتان و شــخصیت هــا  ــه تمــام جوان ب
گرفتــه تــا گیــم پلــی پرداختــه شــده بــود تــا طرفــداران 
و بازیبــازان بتواننــد دیــدگاه تقریبــا کتملــی را نســبت 
بــه ایــن زیبــا پیــدا کننــد. بــدون هیــچ شــک و شــبهه 
 Wolfenstein ای بایــد گفــت تریلــر معرفــی عنــوان
II: The New Colossus کــه قــرار اســت بــرای نســل 
ایکــس   ،4 استیشــن  پلــی  هــای  پلتفــرم  و  هشــتم 
باکــس وان و رایانــه هــای شــخصی منتشــر گــردد، 
یکــی از برتریــن و زیباتریــن نمایــش هایــی کــه در 
خــود  بــه  را  بودیــم  شــاهد   E3 2017 نمایشــگاه 
اختصــاص مــی دهــد و در لیســت مــا نیــز در جایــگاه 

نهــم قــرار مــی گیــرد.

یکــی از برتریــن، زیباتریــن و البتــه مــورد انتظارتریــن 
عناویــن انحصــاری کنســول قدرتمنــد پلــی استیشــن 
4، عنــوان زیبــای Days Gone اســت کــه تاکنــون بــا 
کــه  انگیــزی  هیجــان  و  کننــده  خیــره  هــای  نمایــش 
داشــته اســت نویــد یــک عنــوان بســیار جــذاب را بــه 
بازیبازهــا و طرفــداران داده اســت. بــدون شــک نقطــه 
 E3 2017 اوج نمایــش هــای ایــن عنــوان در نمایشــگاه
بخــش  کــه  بــود  ســونی  مطبوعاتــی  کنفرانــس  در  و 
هایــی کامــل از مکانیــک هــای گیــم پلــی بــازی بــرای 
طرفــداران بــه نمایــش در آمــد و مــا را بــا المــان هایــی  
جدیــد از بــازی ماننــد مخفــی کاری و اســتفاده از زامبــی 
هــا و محیــط بــازی بــرای شکســت دیگــر دشــمنان آشــنا 
کــرد. عنــوان Days Gone یــک بــازی انحصــاری پلــی 
استیشــن 4 در ژانــر شــوتر ســوم شــخص جهــان آزاد 
اســت کــه در دنیایــی آخرالزمانــی دنبــال مــی شــود و 
ــا  ــز ب ــی از وحشــت بقــا و مخفــی کاری را نی المــان های
خــود بــه همــراه دارد. متاســفانه بــا وجــود ایــن نمایــش 
هــای خیــره کننــده و زیبایــی کــه از ایــن بــازی شــاهد 
و   Bend Studio بــازی در   بودیــم هنــوز ســازندگان 
ســونی تاریــخ انتشــاری را بــرای بــازی مشــخص نکــرده 
انــد و حتــی حــدود انتشــار آن را نیــز نمــی دانیــم. امــا 
بــه هــر حــال یــک نکتــه ثابــت و واضــح اســت و آن هــم 
ایــن اســت کــه نمایــش چشــم نــواز، هیجــان انگیــز و 
زیبایــی کــه ایــن بــازی در نمایشــگاه E3 2017 و در 
کنفرانــس مطبوعاتــی ســونی داشــت، یکــی از برتریــن 
نمایــش هــای ایــن نمایشــگاه محســوب مــی گــردد و 
بــه ایــن ترتیــب بــازی Days Gone در لیســت مــا در 

ــگاه هشــتم قــرار مــی گــرد.  جای
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در جایــگاه هفتــم لیســت مــا از برتریــن نمایــش هــای نمایشــگاه E3 2017، نوبــت مــی رســد بــه یــک فرنچایــز فــوق العــاده محبــوب و زیبــا 
از شــرکت یوبیســافت بــا نــام فارکــرای کــه نســخه پنجــم آن بــا نــام Far Cry 5 توســط ایــن کمپانــی در دســت ســاخت اســت و تــا بــه امــروز 
هــم تریلرهــا و نمایــش هــای بســیار جــذاب و خیــره کننــده ای رو از ایــن بــازی شــاهد بــوده ایــم کــه طرفــداران را بــه موفقیــت ایــن عنــوان 
بیــش از پیــش امیــدوار کــرده و تبدیــل بــه یکــی از مــورد انتظارتریــن عناویــن در نســل هشــتم بــازی هــای رایانــه ای شــده اســت. نکتــه اصلــی 

نمایــش هــای Far Cry 5 تــا بــه امــروز نــوآوری هــا و المــان هــای جدیــدی اســت کــه بــه نوعــی مــی تــوان گفــت رنــگ و بویــی از نقــش آفرینــی را بــه بــازی متقــل کــرده اســت 
و ســازندگان بــازی بــرای بخشــیدن تنــوع بیشــتر بــه Far Cry 5 و خــارج کــردن آن از حالتــی تکــراری، اضافــه کــرده انــد و بــه نظــر مــی رســد کــه حــال و هــوای جدیــدی را بــه 
بــازی بخشــیده اســت. Far Cry 5 مدتــی قبــل از نمایشــگاه E3 2017 توســط یوبیســافت بــه صــورت رســمی معرفــی شــد و انتشــار آن بــرای پلتفــرم هــای پلــی استیشــن 4، 
ایکــس باکــس وان و رایانــه هــای شــخصی تاییــد گردیــد. تریلرهــای زیبــای ایــن بــازی طرفــداران را اصطاحــا بســیار هایــپ کــرده بــود تــا گیــم پلــی ایــن عنــوان را بــه صــورت 
کامــل مشــاهده نماینــد کــه ســرانجام در کنفرانــس مطبوعاتــی یوبیســافت در نمایشــگاه E3 2017 ایــن اتفــاق رخ داد تــا شــاهد نمایــش زیبــا و جــذاب Far Cry 5 باشــیم. 
در ایــن بــازی نیــز بــه ماننــد عناویــن شــماره دار قبلــی ایــن ســری شــاهد یــک دنیــای بــی نهایــت خــوش آب و رنــگ و زیبــا خواهیــم بــود کــه مــا را تــا حــدودی بــه یــاد شــاهکار 
نســخه ســوم ایــن ســری مــی انــدازد و تماشــای بخــش هــای مختلــف دنیــای بــازی کــه تنــوع فــوق العــاده ای دارنــد، بســیار لذتبخــش و جــذاب اســت. بــدون شــک بایــد گفــت 
نمایــش جــذاب و زیبــای گیــم پلــی بــازی Far Cry 5 در نمایشــگاه E3 2017 یکــی از برتریــن نمایــش هــای ایــن نمایشــگاه محســوب مــی شــود و Far Cry 5 در لیســت مــا 

نیــز در جایــگاه هفتــم قــرار گرفتــه اســت.

7 Ubisoft
Far Cry 5
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برترینها

Spider-Man Assassin’s
Creed Origins

 E3 نمایشــگاه  در  خــود  کنفرانــس  ســونی  شــرکت 
2017 را بــا یــک حســن ختــام بســیار زیبــا و هیجــان 
انگیــز از عنوانــی بــه پایــان بــرد کــه شــاید کمتــر کســی 
فکــر مــی کــرد ایــن بــازی در ایــن ســطح از هیجــان 
ایــن  از  بعــد  امــا  باشــد.  داشــته  قــرار  جذابیــت  و 
از نظظرهــا در  کــه خیلــی  بــود  بــی نظیــر  نمایــش 
مــورد بــازی عــوض شــد و حــاال از بــازی مــورد نظــر 
مــا بــه عنــوان یکــی از انحصــاری هــای قدرتمنــد و 
پــر امیــد و مــورد انتظــار پلــی استیشــن 4 یــاد مــی 
 Spider-Man انحصــاری  از عنــوان  شــود. صحبــت 
بلــد  کار  و  خوشــنام  اســتودیو  توســط  کــه  اســت 
اینســامنیاک گیمــز کــه ســابقه ســاخت ســری هــای 
محبــوب رچــت و کلنــک و همینطــور رزیســتنس را 
در کارنامــه دارد بــرای کنســول پلــی استیشــن 4 در 
حــال ســاخت اســت و بــا نمایــش شــگفت انگیــزی کــه 
در انتهــای کنفرانــس ســونی شــاهد آن بودیــم بــه 
نظــر مــی رســد کــه مــی توانیــم منتظــر یکــی از برتریــن 
و شــاید برتریــن عنــوان شــخصیت اســپایدرمن تــا بــه 
امــروز در دنیــای بــازی هــای رایانــه ای باشــیم. در 
کنفرانــس ســونی نمایشــی طوالنــی و کامــل و بســیار 
هیجــان انگیــز از گیــم پلــی Spider-Man را شــاهد 
بودیــم کــه مــا را بــا بســیاری از المــان هــای اصلــی و 
مکانیــک هــای گیــم پلــی ایــن بــازی آشــنا کــرد. در ایــن 
نمایــش از مبــارزات بــازی گرفتــه تــا گشــت و گــذار 
و تــار تنیــدن بیــن ســاختمان هــای شــهر و تعقیــب 
گریــز بــا یــک هیلکوپتــر و نجــات جــان مــردم شــهر 
را مشــاهده کردیــم کــه کامــا مشــخص بــود بــر روی 
ســاخت تــک تــک ایــن بخــش هــا و بــه طــور کلــی ایــن 
بــازی، دقــت و تمرکــز بســیاری زیــادی صــرف شــده 
ــه نظــر مــی رســد کــه ســازندکان  ــن ب اســت. همچنی
بــازی در بخــش مبــارزات آن، نیــم نگاهــی هــم بــه 3 
گانــه شــاهکار راک اســتدی یعنــی ســری بتمــن آرکام 
داشــته انــد و در مبــارزات تــن بــه تــن اســپایدرمن 
مبــارزات  هــوای  و  حــال  حــدودی  تــا  دشــمنان،  بــا 
ــه چشــم مــی خــورد  ــای ســری بتمــن ارکام هــم ب زیب
و بــه نظــر بســیار جــذاب مــی رســیدند. بــدون شــک 
 E3 در نمایشــگاه Spider-Man نمایــش جــذاب بــازی
2017 یکــی از برتریــن نمایــش هایــی بــود کــه در ایــن 
نمایشــگاه شــاهد بودیــم و بــه همیــن دلیــل بــازی 
Spider-Man در لیســت مــا در جایــگاه ششــم قــرار 

مــی گیــرد.

بــاز هــم نوبــت مــی رســد  در جایــگاه پنجــم 
یکــی  از  دیگــر  نظیــر  بــی  نمایــش  یــک  بــه 
فرنچایــز  تریــن  محبــوب  و  بزرگتریــن  از 
کنفرانــس  در  کــه  یوبیســافت  شــرکت  هــای 
 E3 نمایشــگاه  در  شــرکت  ایــن  مطبوعاتــی 
2017 نمایــش خیــره کننــده ای را داشــت و 
تبدیــل بــه یکــی از پربازدیــد تریــن ویدئوهــای 
نمایشــگاه امســال هــم گردیــد. در مــورد عنــوان 
بــزرگ Assassin’s Creed Origins صحبــت 
مــی کنیــم کــه بــه نظــر مــی رســد ســازندگان 
یــک  خلــق  دنبــال  بــه  کامــا  نســخه  ایــن  در 
بــه  نســبت  فــرد  و منحصربــه  تجربــه جدیــد 
عناویــن قبلــی ایــن ســری هســتند. در واقــع 
بــا ایــن کــه بــازی از نظــر ریشــه هــا و المــان 
هــای پایــه ای یــک Assassin’s Creed کامــل 
محســوب مــی شــود ولــی بســیاری المــان هــای 
بــازی دیــده  جدیــد و هیچــان انگیــز هــم در 
مــی شــوند کــه نویــد یــک تجربــه لذتبخــش و 
غیرتکــراری را بــه بازیبازهــا و طرفــداران مــی 
 Assassin’s Creed Origins دهنــد. در بــازی
کــه توســط یوبیســافت بــرای پلتفــرم هــای پلــی 
استیشــن 4 و ایکــس باکــس وان و رایانــه هــای 
شــخصی در حــال ســاخت اســت قــرار اســت تــا 
بــه کشــور مصــر ســفر کــرده تــا در ایــن کشــور 
باســتانی شــاهد رقــم زدن وقایــع و اتفاقــات 
از  نســخه  یــک  وجــود  اتفاقــا  باشــیم.  بــازی 
ایــن فرنچایــز محبــوب در کشــور مصــر اصــا 
دور از ذهــن نبــود و خیلــی هــا منتظــر بودنــد 
تــا ســرانجام شــاهد یــک بــازی ایــن فرنچایــز 
بــا عنــوان  در کشــور مصــر باشــیم کــه حــاال 
Assassin’s Creed Origins مــی توانیــم ایــن 
بــدون  باشــیم.  داشــته  را  لذتبخــش  تجربــه 
 Assassin’s زیبــای  و  جــذاب  نمایــش  شــک 
Creed Origins در نمایشــگاه E3 2017 و در 
هــر دو کنفرانــس یوبیســافت و مایکروســافت، 
ــن نمایشــگاه  ــن نمایــش هــای ای یکــی از برتری
 Assassin’s Creed و  شــود  مــی  محســوب 
ــگاه هفتــم  Origins در لیســت مــا نیــز در جای

قــرار گرفتــه اســت.
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God of War

بــه شــخصه بایــد اعتــراف کنــم کــه زمانــی کــه در حــال 
زیبــای  نهایــت  بــی  و  انگیــز  تریلــر شــگفت  مشــاهده 
کنفرانــس  در   Starwars Battlefront II عنــوان 
 E3 2017 مطبوعاتــی الکترونیــک آرتــز در نمایشــگاه
بــازی  ایــن  تریلــر  از  کلمــه  واقعــی  معنــای  بــه  بــودم 
هیجــان زده شــده بــودم و بــا ایــن کــه هیــچ گاه یکــی از 
طرفــداران ایــن بــازی و ایــن ســری نبــودم، خیلــی زود 
بــه Starwars Battlefront II عاقمنــد شــدم و ایــن 
تریلــر را چندیــن بــار بعــد از آن نیــز تماشــا کــردم. بعــد 
از پایــان نمایشــگاه بــودم کــه متوجــه شــدم هیجــان و 
شــگفتی مــن بــدون دلیــل هــم نبــوده و ویدئــوی تریلــر 
ایــن بــازی در نمایشــگاه امســال، پربازدیــد تریــن ویدئــو 
در بیــن کل نمایــش هــا بــوده اســت و ایــن بــازی بــا 
نمایــش خیــره کننــده خــود موفــق شــد تــا توجــه صنعــت 
بــازی را خیلــی بیشــتر از نســخه اول بــه ســمت خــود 
جــذب نمایــد. حتــی بایــد گفــت ایــن نمایــش بــه قــدری 
مطبوعاتــی  کنفرانــس  تــا  شــد  ســبب  کــه  بــود  زیبــا 
الکترونیــک آرتــز هــم تبدیــل بــه یکــی از موفــق تریــن 
ــادی  کنفرانــس هــای امســال شــده و بازدیــد بســیار زی
هــم داشــته باشــد. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه عــاوه 
بــر نمایــش عالــی ایــن عنــوان، شــاهد تریلرهــای معرکــه 
دیگــری هــم در کنفرانــس الکترونیــک آرتــز بــه ماننــد 
بــازی Anthem بودیــم کــه ایــن عنــوان هــم در جایــگاه 
بعــدی لیســت مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت. در 
صحنــه  شــاهد   Starwars Battlefront II نمایــش 
هــای جــذاب از گیــم پلــی بــازی و کاس هــای مختلــف 
آن و مبــارزات ســریع و هیجانــی بــازی بودیــم کــه بــه 
شــکلی خیلــی عالــی تدیــون شــده و در کنــار هــم قــرار 
گرفتــه بودنــد و ســبب مــی شــدند تــا بیننــده نتوانــد 
حتــی لحظــه ای چشــم از تماشــای آن بــردارد. همینطــور 
مــورد داســتان  بخــش هــای خیلــی کوتاهــی هــم در 
بــازی در انتهــای ایــن تریلــر نمایــش داده شــد تــا بــه مــا 
یــادآوری کنــد نســخه دوم دارای یــک بخــش داســتانی 
هــم خواهــد بــود. ایــن عنــوان کــه قــرار اســت تــا بــرای 
ــی استیشــن 4 و ایکــس باکــس وان و  پلتفــرم هــای پل
رایانــه هــای شــخصی منتشــر گــردد بــدون شــک یکــی از 
ــه خــود  زیباتریــن نمایــش هــای نمایشــگاه امســال را ب
اختصــاص داد و در لیســت مــا نیــز جایــگاه چهــارم را 
کســب کــرده اســت کــه حتــی مــی توانســت از ایــن باالتــر 

هــم باشــد.

عنوانــی کــه جایــگاه ســوم لیســت مــا را بــه خــود 
ــگاه قبلــی،  ــد جای ــه مانن اختصــاص داده اســت ب
 Electronic عنوانــی متعلــق بــه شــرکت قدرتمنــد
Arts اســت کــه البتــه تفــاوات آن بــا بــازی چهــارم 
لیســت در ایــن اســت کــه ایــن بــازی یــک فرنچایــز 
و یــک آی پــی کامــا جدیــد محســوب مــی شــود. 
ایــن بــازی جدیــد کــه Anthem نــام دارد بــرای 
ایــن  مطبوعاتــی  کنفرانــس  در  بــار  نخســتین 
نمایــش  بــه   E3 2017 نمایشــگاه  در  شــرکت 
ــا  ــد ت ــاه معرفــی گردی ــزر کوت ــا یــک تی در آمــد و ب
بعــد از آن در کنفرانــس شــرکت مایکروســافت 
شــاهد نمایشــی خیــره کننــده از گیــم پلــی ایــن 
بــازی فــوق العــاده باشــیم. عنــوان Anthem کــه 
توســط اســتودیو محبــوب و خوشــنام و خبــره در 
بایوویــر  یعنــی  افرینــی  نقــش  ســاخت عناویــن 
در حــال ســاخت اســت یــک بــازی اکشــن نقــش 
آفرینــی در دنیــای آزاد محســوب مــی شــود کــه 
المــان هایــی از بــازی هــای MMO را نیــز در خــود 
دارد و قطعــا بــا ســابقه درخشــانی کــه بایوویــر 
و  دارد  آفرینــی  نقــش  هــای  بــازی  ســاخت  در 
نمایــش درخشــانی کــه از ایــن بــازی دیدیــم، مــی 
توانیــم بســیار بــه موفقیــت Anthem امیــدوار و 
خــوش بیــن باشــیم. بــازی Anthem قــرار اســت 
هــای  پلتفــرم  بــرای   2018 ســال  پاییــز  در  تــا 
پلــی استیشــن 4 و ایکــس باکــس وان و رایانــه 
هــای شــخصی منتشــر گــردد و بــا همیــن اولیــن 
نمایــش زیبایــی کــه داشــت توجــه صنعــت بــازی 
را بــه خــود جلــب کــرد تــا تبدیــل بــه یکــی از مــورد 
بــدون  2018 شــود.  انتظارتریــن عناویــن ســال 
شــک وجــود نــام بایوویــر بــه عنــوان ســازنده بــازی 
ــا ســابقه ســاخت شــاهکارهایی ماننــد دراگــون  ب
ایــج و مــس افکــت، یکــی از دالیــل اصلــی اســت 
 Anthem بــازی  بــه موفقیــت  کــه امیــد زیــادی 
نمایــش هــای  و  باشــد. معرفــی  وجــود داشــته 
ایــن بــازی در کنفرانــس هــای الکترونیــک آرتــز 
خــوش  پلــی  گیــم  نمایــش  و  مابکروســافت  و 
ســاخت و مبــارزات متنــوع و جــذاب آن، یکــی 
 E3 2017 از زیباتریــن نمایــش هــا در نمایشــگاه
محســوب مــی شــود و ایــن بــازی مــورد انتظــار و 
زیبــا کــه امیدواریــم در اینــده خیلــی بیشــتر از آن 
بشــنویم، در لیســت مــا در جایــگاه ســوم قــرار 

مــی گــرد.

پیــش از آغــاز نمایشــگاه E3 2017 صحبــت هــا و گمانــه 
زنــی هایــی در مــورد معرفــی یــک عنــوان جدیــد از ســری 
فــوق العــاده زیبــا و محبــوب Metro بــه گــوش مــی رســید 
و شــایعات پرتعــدادی در ایــن مــورد شــنیده مــی شــد کــه 
اکثــر مــا نیــز دوســت داشــتیم شــاهد بــه واقعیــت پیوســتن 
ایــن شــایعات باشــیم و یــک نســخه جدیــد از ایــن ســری 
معرفــی گــردد. خوشــبختانه همیــن اتفــاق نیــز رخ داد و در 
ســال  نمایشــگاه  در  مایکروســافت  مطبوعاتــی  کنفرانــس 
جــاری، مشــخص گردیــد کــه بــازی جدیــد ســری متــرو کــه بــر 
 Metro اســاس کنــاب متــرو 2035 در حــال ســاخت اســت و
Exodus نــام دارد قــرار اســت تــا در ســال 2018 بــرای نســل 
هشــتم و پلتفــرم هــای پلــی استیشــن 4 و ایکــس باکــس وان 
و رایانــه هــای شــخصی منتشــر شــود. نمایشــی کــه از گیــم 
پلــی بــازی Metro Exodus بــرای اولیــن بــار و بــه عنــوان 
تریلــر معرفــی ایــن بــازی در کنفرانــس مایکروســافت پخــش 
شــد بــه حــدی زیبــا و بــا کیفیــت بــود کــه تمامــی طرفــداران 
و مخاطبــان صنعــت بــازی هــای رایانــه ای را شــگفت زده و 
خوشــحال کــرد. ایــن نمایــش کــه بســیار کامــل و طوالنــی 
بــود، بــه معنــای واقعــی شــگفت انگیــز و جــذاب بــود و کامــا 
مشــخص بــود کــه انتظــار کشــیدن بــرای انتشــار اطاعــات و 
تریلرهــای بیشــتر از ایــن بــازی، کار بســیار ســختی خواهــد 
 Metro ،بــود و قطعــا بافاصلــه بعــد از معرفــی ایــن بــازی
Exodus تبدیــل بــه یکــی از مــورد انتظارتریــن بــازی هــای 
نمــی  فرامــوش  گاه  بــدون شــک هیــچ  2018 شــد.  ســال 
کنیــم لحظــه ای را کــه در نمایــش ایــن بــازی، شــخصیت 
بــازی بعــد از مبــارزه ای نفــس گیــر بــا چنــد موجــود جهــش 
یافتــه و ترســناک، درب یــک ســاختمان را بــاز مــی کنــد و بــه 
محــض ایــن کــه وارد محیــط بیــرون مــی شــود، ناگهــان چشــم 
بیننــده بــه دنیــای مخــوف و مــرده بــازی بــا دورنمایــی بــی 
نظیــر و حداکثــر کیفیــت گرافیکــی ممکــن مــی افتــد و واقعــا 
کاری را جــز تحســین ســازندگان و دیــدن چنــد بــاره ایــن 
تریلــر نمــی تــوان انجــام داد. همچنیــن بایــد بــه ایــن نکتــه 
 Metro Exodus ــی ــم پل ــز اشــاره کــرد کــه در نمایــش گی نی
شــاهد اســتفاده شــخصیت اصلــی بــازی از یــک تیرکمــان 
یــا Crossbow هســتیم کــه بــه نظــر مــی رســد در فعالیــت 
هــای مخفــی کاری بــازی کاربردهــای زیــادی داشــته باشــد و 
بــرای اولیــن بــار اســت کــه در ایــن ســری شــاهد وجــود چنیــن 
زیبــای  و  جــذاب  نمایــش  شــک  بــدون  هســتیم.  ســاحی 
Metro Exodus در نمایشــگاه E3 2017 و در کنفرانــس 
مایکروســافت، یکــی از برتریــن و کامــل تریــن نمایــش هــای 
ایــن نمایشــگاه محســوب مــی شــود و Metro Exodus در 

لیســت مــا نیــز در جایــگاه دوم قــرار مــی گیــرد.
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 God of بایــد اعتــراف کتــم کــه بــه شــخصه صحنــه ای را کــه در تریلــر معرفــی عنــوان
ــا ظاهــر جدیــدش از درون تاریکــی بیــرون  War در نمایشــگاه E3 2016 کریتــوس ب
مــی آیــد و بــا پســرش صحبــت مــی کنــد را تــا بــه امــروز شــاید صــد بــار تماشــا کــرده 
باشــم و هنــوز هــم زمانــی کــه بــرای اولیــن بــار چهــره کریتــوس نمایــان مــی شــود بــرای 

مــن فــوق العــاده هیجــان انگیــز و جــذاب اســت و قلبــم تنــد تنــد مــی تپــد! عنــوان جدیــد God of War یــک بــازی بســیار 
مهــم بــرای ســونی و طرفدارانــش محســوب مــی گــردد زیــرا کــه نــام کریتــوس از نســل ششــم تــا بــه امــروز بــه نوعــی بــا 
تمامــی پلتفــرم هــای پلــی استیشــن گــره خــورده اســت و دلیلــی بــرای خریــد ایــن کنســول هــا بــرای بســیاری از بازیبــازان 
ســری God of War بــوده اســت کــه نمــی شــود پلترمــی جدیــد  از پلــی استیشــن را بــدون نــام ایــن ســری تصــور کــرد و 
قبــل از معرفــی ایــن بــازی جدیــد همــه مــی دانســتیم کــه دیــر یــا زود شــاهد معرفــی عنوانــی از God of War باشــیم البتــه 
شــاید نــه بــا ایــن همــه تغییــر! بعــد از معرفــی طوفانــی ایــن بــازی جدیــد در نمایشــگاه ســال قبــل بســیاری منتظــر بودیــم 
تــا E3 2017 هــم فــرا برســد و شــاهد یــک نمایــش کامــل تــر از بــازی God of War باشــیم . ســونی نیــز بــه خوبــی ایــن 
ــرای طرفــداران ســنگ تمــام گذاشــت.  ــازی در نمایشــگاه ســال جــاری ب ــا نمایــش خیــره کننــده ایــن ب را مــی دانســت و ب
نمایــش کامــل و طوالنــی ایــن بــازی در کنفرانــس مطبوعاتــی ســونی در E3 2017 تقریبــا شــامل تمامــی مــواردی بــود کــه 
دوســت داشــتیم در مــورد ایــن بــازی بدانیــم و بــا یــک تریلــر 5 دقیقــه ای سراســر هیجــان و جذابیــت، بســیاری از المــان 
هــای بــازی بــرای طرفــداران آشــکار گردیــد. ایــن نمایــش زیبــا عــاوه بــر تدوبــن و کارگردانــی فــوق العــاده، دارای موســیقی 
و صداگــذاری بــی نظیــر و حماســی هــم بــود کــه بــه قــدری جــذاب اســت کــه مــی توانــد یــک بــازی معمولــی را نیــز در 
دیــد مخاطــب حماســی جلــوه دهــد چــه برســد بــه ایــن کــه صحبــت از نمایــش عنوانــی بــه نــام God of War باشــد کــه 
ــا گیــم  ــه ت ــواع و اقســام المــان هــای مختلــف از داســتانی گرفت ــازی شــاهد ان خــود معنــای حماســه اســت. در نمایــش ب
پلــی و مبــارزات بودیــم . مبــارزات خشــن و مرگبــار کریتــوس بــا هیوالهــا و ســاخی کــردن دشــمنان، نمایــش دشــمنان و 
موجــودات مخــوف و متنــوع بــازی، معرفــی برخــی شــخصیت هــای جدیــد و مرمــوز، صحبــت کــردن کریتــوس و پســرش 
بــا موجــودات اســاطیری اســکاندیناوی کــه بــه نظــر مــی رســد برخــی از آنهــا همــراه کریتــوس باشــند، رابطــه پــدر و پســری 
کریتــوس و فرزنــدش کــه بــه نظــر مــی رســد گاهــی در بــازی بــه چالــش کشــیده خواهــد شــد و همینطــور نوعــی درگیــری 
درونــی کریتــوس بــرای ایجــاد تعادلــی بیــن پــدر بــودن و یــک اســتاد ســخت گیــر بــودن، همــه و همــه مــواردی هســتند کــه 
در ایــن نمایــش زیبــا شــاهد بودیــم و ایــن گونــه یکــی از برتریــن نمایــش هــای تاریــخ نمایشــگاه هــای E3 در کنفرانــس 
ســونی رقم خورد. بدون شــک تمامی مخاطبان صنعت بازی در نمایشــگاه E3 2017 و در کنفارنس مطبوعایت ســونی، 
 God of War شــاهد یکــی از برتریــن نمایــش هــای تاریــخ، از یکــی از برتریــن و قدرتمندتریــن فرنچایزهــای تاریــخ یعنــی

بودنــد و بــه ایــن ترتیــب بــازی God of War بــا شابیســتگی و بــدون رقیــب در جایــگاه اول لیســت مــا قــرار مــی گیــرد.

1 Ubisoft
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ســری God of War یکی از نوســتالژیک ترین و محبوب ترین ســری بازی 
ــرای بســیاری از  ــم کــه ب ــد و البتــه مــی دان ــه شــمار مــی آی ــرای مــن ب هــا ب
بازیبــازان دنیــا نیــز چنیــن اســت. هیــچ گاه یــادم نمــی رود کــه دلیــل اصلــی 
خریــدن کنســول پلــی استیشــن 2 بــرای مــن تجربــه کــردن عنــوان بــی نظیــر 
و پــر از خشــونت God of War بــود و ســپس اصلــی تریــن دلیلــم بــرای 
خریــد کنســول پلــی استیشــن 3 نیــز تجربــه کــردن شــاهکاری بــه نــام 3 
God of War بــود کــه بــه عقیــده مــن یکــی از دو 3 بــازی برتــر نســل هفتــم 
بــه حســاب مــی آیــد. همینطــور کنســول دســتی پــی اس پــی را نیــز بــرای 
تجربــه دو نســخه مخصــوص ایــن کنســول کــه هــر دو نیــز بــازی هــای بــی 
نظیــری بودنــد و توســط Ready at Dawn ســاخته شــده بودنــد )ســازنده
The Order 1886 ( خریــداری کــردم. ســری God of War  فرنچایــزی 
اســت کــه هــر یــک بــازی آن، ارزش خریــد یــک کنســول را دارد و اگــر ایــن 

بــازی را تجربــه کــرده باشــید خــوب مــی دانیــد چــه مــی گویــم و کلمــه کلمــه 
ــه امــروز  ــا ب ــد. ت ــا تمــام وجــود و روح خــود لمــس مــی کنی ایــن حــرف را ب
6 نســخه معرکــه و بــی نظیــر از ایــن فرنچایــز، کــه یکــی از دیگــری زیباتــر 
ــار ایــن عناویــن را  بــوده منتشــر گردیــده انــد و خــدا مــی دانــد کــه چنــد ب
روی درجــه هــای ســختی مختلــف و بــا دســتگاه هــای مختلــف بــازی کــرده 
و بــاز هــم هــر بــار کــه بــه ســراغ آن هــا مــی رویــم همــان تازگــی نــاب را 
برایمــان دارا هســتند، گویــی کــه داســتان و شــخصیت پــردازی و گیــم پلــی 
و مکانیــک هــای مبــارزات و... در ایــن بــازی هیــچ گاه قدیمــی نمــی شــوند 
و بــه واقــع ایــن ســری »معنــای واقعــی و تــرازوی قیــاس« ســبک هــک انــد 
اســلش محســوب مــی شــود کــه هیــچ عنوانــی در ایــن ســبک را یــارای نبــرد 
بــا کریتــوس کبیــر نیســت. بلــه... خــدای جنــگ بــه نوعــی خــدای هــک انــد 

اســلش نیــز هســت.

بعــد از ســال هــا خاطــره بــازی طرفــداران و تجربــه 
پلــی  روی  بــر   God of War مختلــف عناویــن 
استیشــن ۲ و پلــی استیشــن ۳ و پلــی استیشــن 
پرتابــل و پلــی استیشــن ویتــا و پلــی استیشــن ۴ 
نســل  در  بــازی ســوم(،  بازســازی شــده  )نســخه 
هشتم ســونی دیگــر بــه نوعــی محکــوم بــه معرفــی 
God of War جدیــد بــود. در واقــع بــا توجــه بــه 
زمانــی کــه از نســخه قبلــی ایــن ســری گذشــته و 
بــود،  ایــن بیــن تغییــر کــرده  یــک نســل هــم در 
دیگــر قطعــا زمانــش فــرا رســیده بــود کــه نســخه 
جدیــدی از God of War ســاخته شــود، زمــان آن 
انحصــاری  فرنچایزهــای  برتریــن  از  یکــی  تــا  بــود 
ســونی و برتریــن ســری هــک انــد اســلش تاریــخ 
بگــذارد  نســل هشــتم  بــه  پــای  بــار  اولیــن  بــرای 
بــازی  تاریــخ  برتریــن شــخصیت هــای  از  یکــی  و 
هــای رایانــه ای را همــراه خــود بیــاورد. اصــا مگــر 
نســلی  در  جدیــد  پلی استیشــنی  کــه  می شــود 
جدیــد عرضــه شــود و یــک خــدای جنــگ مخصــوص 
آن نســل نداشــته باشــد؟ فرنچایــزی کــه یکــی از 
معانــی و تعاریــف اصلــی پلــی استیشن اســت و 
نــام آن در کنــار پلــی استیشــن بــا هــم گــره خــورده 
اســت. خوشــبختانه انتظارهــا بــه بــار نشســت و در 
زمانــی کــه همــه چیــز بــرای اعــام آمادگــی مجــدد 
کریتــوس افســانه ای بــرای حضــور در صحنــه آمــاده 
 God of War بــود، ســونی بــا معرفــی عنــوان جدید
 E3 2016 آن هــم بــا یــک نمایــش خیــره کننــده در
شــور و هیجــان فــوق العــاده ای را در در دنیــای 
ایجــاد  طرفــداران  بیــن  و  ای  رایانــه  هــای  بــازی 
کــرد. وقتــی کــه کریتــوس بــا شــمایل جدیــدش کــه 
شــبیه بــه مدافعــان حــرم اســت از درون تاریکــی 
بیــرون آمــد واقعــا قلــب مــن و خیلــی هــای دیگــر 
در ســینه ایســتاد و از شــدت هیجــان هنــگ کــرده 
 God of War بودیــم! هنــگام معرفــی بــازی جدیــد
شــور و شــوق ســالن مراســم بیشــتر از هــر بــازی 
دیگــری بــود و جــوی بــی نظیــر را ایجــاد کــرده بــود 
کــه همگــی در ان ســر از پــا نمــی شــناختند چــه 
حاضــران در مراســم و چــه کســانی کــه ماننــد مــا 
پــای مانیتورهــای خــود مشــغول تماشــا بودنــد و 
بعــد از ان بــه ماننــد دیوانــه هــا در حــال داد و 
  »God of War« فریــاد بودیــم. ایــن عنــوان جدیــد
نــام دارد کــه بــه نوعــی نشــان از یــک شــروع مجــدد 
و یــک ریبــوت بــرای ایــن ســری دارد کــه البتــه بــا 
توجــه بــه اطاعاتــی کــه از بــازی داریــم و تغییــرات 
زیــادی کــه در آن رخ داده انــد، همیــن طــور هــم به 
نظــر مــی رســد. در واقــع بــه نظــر مــی رســد کــه بــه 
دلیــل همیــن تغییــرات بــزرگ و متعــدد اســت کــه 
ســازندگان بــازی نــام آن را بــدون هیــچ پیشــوند و 
شــماره و پســوندی قــرار داده انــد تــا شــاید ایــن 
گونــه خبــر از شــروع دوبــاره ایــن ســری از ابتــدا 
 Tomb ســازندگان  کــه  کاری  ماننــد  بــه  دهنــد، 

Raider انجــام داده بودنــد.  
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ــه امــروز کمتــر شــخصیتی را از لحــاظ  ــا ب ــه ای ت ــازی هــای رایان در تاریــخ ب
قــدرت و ابهــت و خشــم بــه ماننــد کریتــوس دیــده ایــم و در واقــع وی 
بــه نوعــی نمــاد قــدرت و خشــم و مــرگ در بــازی هــای رایانــه ای اســت و 
شــخصیتی نیرومندتــر از او را ندیــده ایــم. مــردی کــه از یــک موجــود فانــی 
ــان و حتــی تایتــان هــای عظیــم  ــه یــک خــدا شــد و تــک تــک خدای تبدیــل ب
الجثــه و افســانه ای را ســاخی کــرد. مــردی کــه تــا ابــد کابــوس کشــتن 
زن و فرزنــد خــودش را بــا خــود حمــل مــی کنــد. مــردی کــه بــرادر خــود 
هرکــول افســانه ای و مــادر خــود را مــی کشــد. پــدر خــود یعنــی خــدای 
خدایــان زئــوس را ســاخی مــی کنــد، خــدای جنــگ را جنــگاوری مــی آمــوزد، 
چشــمهای پوســایدون را بــا انگشــت کــور مــی کنــد و ســر هلیــوس را بــا 
دســت از جــا مــی کنــد. مــردی کــه کرونــوس غــول پیکــر و عظیــم را بــه 
ــود مــی کنــد. مــردی کــه خیانــت مــادر زمیــن  ــو در مــی آورد و وی را ناب زان
ــا را نیــز تــاب نمــی آورد و دســت او را قطــع مــی کنــد و وی را از  یعنــی گای
بلنــدای کــوه هــای المــپ بــه ســقوط نابودی روانــه مــی کنــد. مــردی کــه بــه 
دل جهنــم مــی رود و دنیــای زیــر زمیــن و جهنــم را  بــرای صاحــب آن یعنــی 
هیدیــس کــه خــودش خــدای جهنــم و دنیــای زیرزمینــی اســت و روح هــای 
مــردگان را مــی گیرد، تبدیــل بــه جهنــم مــی کنــد و خــدای مــرگ را بــه کام 
مــرگ مــی فرســتد... بلــه ایــن پیشــینه Kratos اســت کــه حــاال قــرار اســت 
در عنــوان جدیــد ایــن ســری جنبــه ای دیگــر از شــخصیت او را ببینیــم و 
مشــاهده کنیــم کــه وی در قالــب یــک پــدر چگونــه خــود را بــروز خواهــد داد 
و شــاید بفهمیــم اگــر همــان ابتــدا وی زن و دختــرش را نکشــته بــود، آیــا 
تبدیــل بــه کریتوســی کــه مــی شناســیم مــی شــد بــا خیــر. در واقــع ایــن بــار 

داســتان بــازی بســیار نســبت بــه قبــل فــرق کــرده اســت و مــردی کــه تنهــا 
و تنهــا و تنهــا او را بــا خشــم و انتقــام مــی شــناختیم، حــاال مــی بینیــم کــه 
گاهــی خشــم خــود را در مقابــل فرزنــدش کنتــرل مــی کنــد و بیــش از آن 
کــه بــه فکــر خــود باشــد بــه فکــر پســرش اســت. دیــدن ایــن جنبــه پدرانــه 
از شــخصیت کریتــوس کــه بــه نظــر مــی رســد حــاال پیرتــر و جاافتــاده تــر 
شــده اســت و تجربــه بیشــتری دارد و مشــاهده رفتــار وی بــا فرزنــدش 
بــرای مــا طرفــداران بســیار جــذاب اســت زیــرا کــه دیگــر نمــی خواســتیم 
شــاهد ســاخی شــدن دوبــاره خدایــان یونــان باســتان و تایتــان هــا باشــیم 
کــه تــا بــه حــال در 6 بــازی بــا آن هــا ســروکار داشــته ایــم. مــا یــک موضــوع 
جدیــد و نــاب مــی خواســتیم کــه ســازندگان نیــز بــه آن واقــف بــوده انــد و 
ــه  ــان باســتان و کــوه هــای المــپ، ب ــازی را از یون ــی داســتان ب ــار حت ــن ب ای
ســمت اســاطیر و افســانه هــای اســکاندیناوی بــرده انــد تــا عــاوه بــر فضــای 
ــازی نیــز بــه کل  داســتان و شــخصیت کریتــوس، فضــا و اتمســفر دنیــای ب
تغییــر کــرده باشــد و همــه چیــز جدیــد و نــو بــه نطــر برســد. در نمایــش هــای 
بــازی شــاهد برخــی شــخصیت هــا بودیــم کــه کــم تعــداد هــم نیســتند و بــه 
نظــر مــی رســد کــه در بــازی بــا بســیاری شــخصیت هــای مختلــف کــه ممکــن 
ــی از آنهــا شــخصیت هــای آشــنای افســانه هــای اســکاندیناوی  اســت خیل
باشــند، تعامــل داشــته باشــیم و داســتان عمیــق تــری را نســبت بــه قبــل 
مشــاهده کنیــم. شــخصیت هایــی کــه قطعــا برخــی از آنهــا دوســت و بخــی 
دشــمن مــا خواهنــد بــود و بایــد دیــد کریتــوس چگونــه تعــادل رفتــاری خــود 
را بیــن فرزنــدش و دوســتان و دشــمنان خــود برقــرار مــی کنــد و آیــا مــی 

توانــد بــه خوبــی بــر خشــم ذاتــی وحشــتناکش فائــق آیــد یــا خیــر.

در خصــوص گیــم پلــی و مکانیــک هــای بــازی 
بایــد گفــت چیــزی کــه بــه وضــوح در دو تریلــر 
 God of War از عنــوان جدیــد  منتشــر شــده 
مشــاهده مــی شــود آن اســت کــه ایــن عنــوان 
تغییــرات زیــادی را نســبت بــه بــازی هــای قبلــی 
بــه خــود دیــده اســت. از زاویــه دیــد و دوربیــن 
اصلــی  ســاح  شــدن  عــوض  تــا  گرفتــه  بــازی 
کریتــوس، تغییــر فضــای بــازی و حتــی منطقــه و 
ســرزمین بــازی، تغییــر ظاهــری کریتــوس، دیــدن 
نقــش پــدری کریتــوس، داســتان احساســی تــر 
و بســیاری مــوارد دیگــر در عنــوان جدیــد ایــن 
ــه نســل  ــار اســت کــه ب ــرای اولیــن ب ســری کــه ب
هشــتم پــای مــی گــذارد لحــاظ شــده انــد و بــرای 
 God نخســتین بــار اســت کــه یــک بــازی بــا نــام
of War تــا ایــن حــد تغییــر را نســبت بــه عناویــن 
ــاز مــی گــردد  قبلــی خــود مــی بینــد. کریتــوس ب

تــا مــا را دوبــاره بــه ماجراجویــی و هیــوال کشــی 
ببــرد، ولــی ایــن بــار بــا ســبکی متفــاوت تــر از 
قبــل و المــان هایــی کامــا جدیــد کــه بــه نظــر 
مــن ایــن تغییــرات کامــا بــرای ایــن عنــوان الزم 
بــوده اســت. از همــان زمــان اولیــن تریلــر معرفی 
ایــن بــازی بــود کــه بحــث هایــی بیــن طرفــداران 
و بازیبــازان بــه وجــود آمــد مبنــی بــر ایــن کــه 
ــزان و  ــرای عنوانــی کــه می ــر ب ــا ایــن قــدر تغیی آی
مــاک یــک ســبک بــوده اســت الزم بــوده یــا خیــر 
و یــا اصــا ایــن تغییــرات نهایتــا باعــث موفقیــت 
بــازی خواهنــد شــد یــا نتیجــه عکــس خواهنــد 
ایــن  در  زیــادی  هــای  دیــدگاه  و  نظــرات  داد. 
مــورد وجــود داشــتند امــا بــه شــخصه همانطــور 
کــه عــرض کــردم، اعتقــاد دارم  کــه ایــن تغییــرات 
نــه تنهــا بــرای ایــن عنــوان الزم بــوده انــد، بلکــه 
»حیاتــی« هــم هســتند و بــا توجــه به شــناخت و 

تجربــه ای کــه از بازیبــازان و مخصوصــا منتقدان 
ــده  ــازی هــای مختلــف دی ــا ب در مــورد برخــورد ب
ایــم نتیجــه گیــری خیلــی راحــت اســت کــه عنــوان 
جدیــد God of War بایســتی بــدون شــک کلــی 
تغییــر نســبت بــه عناویــن نســل هــای قبلــی مــی 
نظــر  ایــن  چرایــی  مــورد  در  تــا  بگذاریــد  کــرد. 
مقــداری صحبــت کنیــم. قبــا و در نســل هفتــم 
دیدیــم کــه عنــوان بســیار زیبــا و فــوق العــاده ای 
بــه نــام God of War Ascension از ایــن ســری 
منتشــر گردیــد کــه ضعیــف تریــن بازخوردهــا را 
بیــن تمامــی 5 عنــوان دیگــر ســری دریافــت نمــود 
در حالــی کــه بــه واقــع از لحــاظ کیفیــت گیــم 
پلــی و ... تفــاوت خیلــی خیلــی زیــادی بــا عنــوان 
چنــد ســال قبلــش یعنــی God of War 3 کــه بــه 
عنــوان یکــی از برتریــن بــازی های نســل شــناخته 
مــی شــود )البتــه از نظــر مــن برتریــن بــازی هــک 
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بــا توجــه بــه مجمــوع اطاعاتــی کــه از دو تریلــر عنــوان God of War و 
ــد خیلــی  ــد گفــت امی ــم، بای صحبــت هــای ســازندگان آن کســب کــرده ای
زیــادی بــه موفقیــت بســیار زیــاد ایــن نســخه جدیــد وجــود دارد و هــر 
بــازی اطاعــات منتشــر مــی شــود، امیــد  ایــن  چقــدر بیشــتر در مــورد 
طرفــداران نیــز بــه ایــن بــازی بیشــتر از قبــل مــی گــردد. بــی تردیــد تمامــی 
  God of Warکــه بــازی و حاضریــن در آن، خــوب مــی دانیــم  صنعــت 
یــک برنــد اســت، برنــدی کــه نــام ســونی و پلــی استیشــن را ارزشــمندتر 
مــی کنــد و بــرای خــودش قــدرت و ابهــت خاصــی در دنیــای بــازی دارد 
و همیشــه یکــی از افتخــارات پلــی استیشــن داران اســت. در حقیقــت 
نــام God of War آن قــدر بــزرگ اســت کــه حتــی کســانی کــه اهــل بــازی 
رایانــه ای نیــز نیســتند نــام آن را شــنیده انــد و مــی گوینــد ایــن چــه بــازی 
ــا  ــن افــراد ب اســت کــه همیشــه و همــه جــا نامــش شــنیده مــی شــود؟ ای
دیــدن صحنــه هایــی از بــازی پاســخ خــود را کامــا مــی گیرنــد و بــا دیــدن 
آن محــو جذابیــت بــازی مــی شــوند. ســری بــازی کــه نــه نظیــر دارد و نــه 
رقیــب و نــه مشــابه. کلماتــی مثــل شــاهکار و .. بــرای God of War  خیلــی 
خیلــی کوچــک هســتند. ایــن نــام خیلــی فراتــر از کلمــات اســت و یــک نــام 
همیشــه جــاودان در دنیــای گیــم و در قلــب بازیبــازان محســوب مــی شــود.
کریتــوس بــا ظاهــری جدیــد و داســتانی جدیــد و متفــاوت، ســاحی جدیــد، 
خانــواده ای جدیــد و حتــی ســبک بــازی جدیــد، بــه نســل هشــتم مــی 
آیــد تــا مــا را غــرق در لــذت و شــادی کنــد.  قــرار اســت بــار دیگــر کنتــرل 

قهرمــان محبــوب و قدرتمنــد و دوســت داشــتنی مــان را بــه دســت بگیریــم 
و بــا کریتــوس، البتــه ایــن بــار همــراه فرزنــدش، بــه ســاخی دیوهــا و 
هیوالهــا بپردازیــم و فرزنــدی شایســته را بــرای چنیــن پــدر قدرتمنــدی 
تربیــت نماییــم. بــی شــک بــرای مــا دارنــدگان و دوســتداران پلــی استیشــن 
در دنیــا کــه جامعــه غالــب گیمرهــای دنیــا نیــز هســتیم، یکــی از مــورد 
انتظارتریــن بــازی هایــی کــه در تاریــخ گیمــر بودنمــان بــه یــاد داریــم یــک 
انحصــاری بــی نظیــر و یــک شــاهکار بــه نــام  God of War اســت.   چقــدر 
لذتبخــش و هیجــان انگیــز مــی شــود اگــر قبــل از انتشــار ایــن بــازی جدیــد 
God of War، ســونی بــازی هــای قبلــی ســری خدای جنــگ یعنــی نســخه 
را   Chains of Olympus Ghost of Sparta و  بــازی  اول و دوم و دو 
نیــز در قالــب یــک مجموعــه بازســازی شــده همــراه نســخه ســوم و البتــه  
Ascensionبــرای نســل هشــتم و کنســول پلــی استیشــن ۴ منتشــر نمایــد 
تــا پیــش زمینــه ای بــرای انتشــار شــاهکار نســل هشــتمی و جدیــد آن 
باشــند. نهایتــا و در مجمــوع بایــد بگوییــم یــا وجــود ایــن کــه هــر چــه از 
نســخه جدیــد God of War مــی دانیــم و دیــده ایــم، مثبــت و امیــدوار 
کننــده بــوده اســت، امــا بــاز هــم هرگــز نمــی تــوان بــا قاطعیــت در مــورد 
موفقیــت هیــچ عنوانــی قبــل از انتشــار آن ســخن گفــت و بایــد منتظــر 
بمانیــم و ببینیــم کــه آیــا ریســک بــزرگ ســازندگان بــرای ایجــاد تغییــرات 
عظیــم در ایــن نســخه و زیــر و رو کــردن کلــی بــازی، نهایتــا بازخــورد مثبــت 

و موفقــی خواهــد داشــت یــا خیــر. امیدواریــم کــه ایــن گونــه باشــد...

انــد اســلش تاریــخ نیــز اســت(، نداشــت ولــی 
بازخوردهــای خیلــی مثبتــی را دریافــت ننمــود و 
اتفاقــا وقتــی دلیــل ایــن موضــوع را بیــن نقدهــا 
و امتیــازات بــازی جویــا مــی شــویم مشــاهده مــی 
ــه  ــازی گرفت ــرادی کــه از ب ــم کــه ببشــترین ای کنی
خاصــی  پیشــرفت  داشــتن  عــدم  بــود،  شــده 
نســبت بــه عنــوان قبلــی خــود یعنی نســخه ســوم 
بــود کــه باعــث شــده بــود بســیاری از منتقــدان از 
آن ایــراد بگیرنــد. حــاال ســونی وســازندگان بــازی 
ایــن  ایــن موضــوع کامــا آگاه بودنــد و  از  کــه 
ــا عنــوان قبلــی دیــده بودنــد، کامــا  برخــورد را ب
مــی دانســتند کــه اگــر دوبــاره ایــن اتفــاق بیافتــد 
هــم  تــری  ضعیــف  خیلــی  بازخوردهــای  قطعــا 
نســبت بــه God of War Ascension خواهنــد 
گرفــت و تــازه از همــه مهــم تــر ایــن کــه در ایــن 
از  یــک نســل هــم عــوض شــده اســت و  بیــن 
نســل هفتــم بــه نســل هشــتم آمــده ایــم و اصــا 
نمــی تــوان عنوانــی را ماننــد شــماره هــای قبلــی 
ایــن فرنچایــز، بــا یــک نســل جلــو آمــدن، منتشــر 
کــرد حتــی اگــر کیفیــت بــازی ســوم را هــم داشــته 
باشــد. در واقــع آن هــا خــوب مــی دانســتند کــه 
بایســتی کــه در بــازی تغییراتــی بنیــادی رخ دهــد 
امــا بــه ریشــه هــای ســری هــم پایبنــد بماننــد. 
دیگــر دلیــل اطمینــان از ایــن تصمیــم برای ســونی 
و ســازندگان بــازی هــم مشــاهده وضعیــت ســری 
آنچارتــد و تصمیــم صحیحــی بــود کــه نوابــغ ناتــی 

داگ در مــورد نســخه چهــارم گرفتنــد و آن هــا 
ــا یــک نســل جلــو آمــدن، تغییــرات خیلــی  هــم ب
زیــادی را در نســخه چهــارم ایجــاد کردنــد ولــی 
ــاز هــم بــه ریشــه هــای ســری وفــادار بودنــد و  ب
در حــال بــازی کــردن یــک آنچارتــد محــض بودیم. 
بــه ایــن ترتیــب بــود کــه ســازندگان عنــوان جدیــد 
God of War  نیــز تصمیــم بــه ایجــاد تغییراتــی 
اساســی در در نســخه جدیــد بــازی خــود کردنــد 
بــه  یــا  بــه نفــع آن و  کــه بایســتی نهایتــا دیــد 
ضــررش خواهــد شــد امــا یــک چیــز مســلم اســت 
ــا یــک  و آن هــم ایــن کــه اگــر ســازندگان بــازی ب
بنیــادی  تغییــرات  بــاز هــم  آمــدن،  نســل جلــو 
قطعــا  کردنــد  نمــی  ایجــاد  نســخه  ایــن  در  را 
موضــوع  ایــن  بازیبــازان  از  خیلــی  و  منتقــدان 
ــازی قابــل  ــرای صنعــت ب ــد و ب ــر نمــی تابیدن را ب
هضــم نبــود کــه چطــور یــک بــازی کــه دارد بعــد 
از چندیــن ســال از گذشــت نســخه قبلــی خــود 
عرضــه مــی شــود و یــک نســل باالتــر آمــده اســت، 
هیــچ تغییــری نســبت بــه قبــل نکــرده باشــد و 
بــه عقیــده بنــده تغییــرات عمــده ایجــاد نکــردن 
کــه  ایــن  از  بــود  بیشــتر  ریســکش  بــازی،  در 
ســازندگان تغییــرات بنیــادی در نســخه جدیــد 
اعمــال کــرده انــد. امــا بــه هــر حــال ذکــر یــک 
نکتــه نیــز در ایــن میــان ضــروری اســت کــه هــر 
ــا  چــه باشــد طرفــداران منتظــر تجربــه عنوانــی ب
ــام God of War هســتند و بایســتی روح ایــن  ن

ســری در بــازی جریــان داشــته باشــد و ریشــه 
هــای آن حفــظ شــود کــه خوشــبختانه بــا نمایــش 
بــا  بــود کــه  بــازی دیدیــم جالــب  از  هایــی کــه 
تمــام تغییــرات بنیــادی، هنــوز روح و عظمــت 
کریتــوس و ســری God of War کامــا در بــازی 
وجــود داشــت و بــه چشــم مــی آمــد. دیگــر نکتــه 
ــه چشــم مــی  ــازی ب ــی ب ــم پل ای کــه در مــورد گی
آمــد ایــن اســت کــه بــه نظــر مــی رســد تعــدادی 
المــان هــای نقــش آفرینــی هــم بــه نســخه جدیــد 
اضافــه شــده انــد زیــرا در تریلــر اول بــازی زمانــی 
کــه کریتــوس و پســرش بــه دنیــال گــوزن هســتند 
مشــاهده مــی شــود کــه در پاییــن تصویــر ســمت 
ــه قابلیــت ردیابــی اضافــه  ــاز ب راســت، 25+ امتی
مــی شــود کــه بــه نظــر مــی رســد بــا انجــام بیشــتر 
هــر یــک از کارهــای مختلــف در بــازی، در آن 
زمینــه و شــاخه پیشــرفت خواهیــم کــرد. قطعــا 
المــان هــای نقــش افرینــی باعــث  ایــن  وجــود 
اگــر  و  شــد  خواهنــد  بــازی  شــدن  تــر  جــذاب 
دقــت کنیــد مــی بینیــد کــه ایــن روزهــا ســازندگان 
بــازی هــای مختلــف در تمــام ســبک هــا، حتــی 
ریســینگ هــم دارنــد المــان هــای نقــش آفرینــی 
بــه بــازی هــای خــود اضافــه مــی کننــد تــا بــه آن 
عمــق دهنــد و قطعــا انجــام ایــن کار از ســوی 
ســازندگان God of War نیــز مــی توانــد نقــش 
بزرگــی در بخشــیدن عمــق بیشــتر بــه گیــم پلــی 

ایــن نســخه ایفــا کنــد. 
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جنــگ جهانــی دوم، پرتلفات تریــن جنــگ تاریــخ و موضــوع بســیاری از 
کتــب، فیلم هــا، بازی هــای ویدیویــی و آثــار فرهنگــی و هنــری مختلــف 
دیگــر بــوده اســت. جنایت هــای هولناکــی کــه در ایــن جنــگ انجــام 
شــد، باعــث تغییراتــی اساســی در دنیــا شــد کــه اثــرات آن هــا حتــی 
امــروزه و بعــد از گذشــت بیــش از 70 ســال از پایــان آن همچنــان پــا بــر 

جا هســتند. نســخه جدید ســری Call of Duty نیز قرار اســت بعد از 
چنــد نســخه اخیــر آن کــه کاماًآینده نگرانــه بودنــد، دوبــاره بــه جنــگ 
جهانــی دوم بازگــردد و در ادامــه قصــد بررســی انتظــارات و دانســته ها 

از ایــن عنــوان را داریــم.

ــود و  ــا مدت هــا موضــوع اصلــی بســیاری از بازی هــا ب جنــگ جهانــی دوم ت
 Call of Duty، Battlefield، نســخه های اولیــه بســیاری از بازی هــا نظیــر
Medal of Honor و بســیاری از عناویــن دیگــر بــه طــور کامــل بــر مبنــی ایــن 
جنــگ عظیــم و خون بــار ســاخته شــدند. حتــی داســتان بازی هــای بزرگــی 
نظیــر ســری Wolfenestein بــه طــور کامــل بــر اســاس ایــن جنــگ ســاخته 
شــده اند و تمامــی نسخه هایشــان بــر مبنــای ایــن جنــگ بــوده و نــه چیــز 
دیگــر. بــه هــر حــال بعــد از چنــد ســال و بــا تکــراری شــدن فضــای جنــگ 
جهانــی دوم، بــه تدریــج بازی هــای مطــرح ســبک شــوتر اول شــخص نیــز 
شــروع بــه اســتفاده از موضوعــات دیگــری کردنــد و بعضــی وارد دوران 
جنــگ ســرد شــده و عــده ای نیــز بــه زمــان حــال یــا آینــده بســیار نزدیــک 
ورود کردنــد. در ایــن میــان عنوانــی نظیــر Call of Duty در نســخه اخیــر 
خــود )Infinite Warfare( بــه آینــده خیلــی دور ســفر کــرد و بــا عنوانــی 
کامــاً فضایــی رو بــه رو بودیــم. بــا همــه این هــا بــا تدریــج و بــا کــم شــدن 
بازی هــا مبتنــی بــر جنــگ جهانــی دوم، رغبــت عمومــی کاربــران و بازیکنــان 
 Call بــه ســمت ایــن جنــگ بیش تــر شــد و دوبــاره قــرار اســت امســال، ســری
of Duty بــه ریشــه های اولیــه خــودش بازگــردد و شــاهد عنوانــی در مــورد 

جنــگ جهانــی دوم باشــیم.
ــوان هســتندمثاً  ــن عن ــی کــه مشــغول ســاخت ای بســیاری ســازندگان فعل
اســتودیو  مؤســس  کــه   Glen Schofield و   Michael Condrey آقایــان 
Sledgehammer Games هســتند،پیش تر روی عنــوان آینده نگرانــه ایــن 
ســری یعنــی Advanced Warfareو یــا بعضــاً عناویــن فضایــی دیگــری نظیــر 
بــازی ترســناک Dead Spaceکارکرده انــد. در ایــن چنــد ســال چالــش اصلــی 
ســازندگان ســری Call of Duty بــه گفتــه خــود آن هــا ســاخت عنوانــی در 
آینــده بــوده اســت؛ پیاده ســازی چیزهایــی کــه در حــال حاضــر اکثــراً وجــود 
ندارنــد و یــا بــه صــورت طرح هــای اولیــه هســتند و بازیکنــان تــا بــه حــال 
نظیــر آن هــا را در واقعیــت ندیده انــد. تیــم ســازنده بایــد شــخصیت ها، 
تکنولــوژی و داســتان را در آینــده طــوری پیاده ســازیمی کردند کــه بازیکنــان 

بــه خوبــی بتواننــد بــا آن هــا ارتبــاط برقــرار کننــد و احســاس ناآشــنایی 
ــا افــرادی کــه  ــد ب ــن رو ســازندگان بای ــه آن نداشــته باشــند. از ای نســبت ب
در مــورد پیشــرفت های احتمالــی انســان در آینــده دور مطالعــه می کننــد 
برعکــس  WWIIکامــاً  ســاخت  بــرای  چالــش  حــال  می کردنــد.  صحبــت 
از  عظیمــی  و  غنــی  حجــم  ســازندگان  اینجــا  در  اســت.  نســخه هایقبلی 
ــی  ــد عنوان ــد و بای ــار دارن ــی دوم را در اختی اطاعــات در مــورد جنــگ جهان
را ارائــه دهنــد کــه در عیــن ســرگرم کننــده بــودن، واقع گرایانــه و بــا دقــت 

تاریخــی باالیــی باشــد.
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کــه  بــازی  ایــن  ســاخت  چالــش  بــه  توجــه  بــا 
ســازندگان  اســت،  قبلــی  چالش هــای  برعکــس 
مــورد  در  کــه  افــرادی  جــای  بــه  بایــد  نیــز 
بــه  می کننــد  مطالعــه  پیشــرو  تکنولوژی هــای 
برونــد.  ماهــر  و  زبــده  تاریخدان هــای  ســراغ 
اصلــی  راهنماهــای  از  یکــی  مثــال  عنــوان  بــه 
ــام مارتیــن مــورگان  ــه ن ســازندگان، تاریخدانــی ب
اســت کــه بــا بیــش از 2000 نفــر از ســربازان و 
مــردم عــادی کــه جنــگ جهانــی دوم بــر زندگــی 
و  کــرده  مصاحبــه  اســت،  گذاشــته  اثــر  آن هــا 
جنــگ  ایــن  مــورد  در  زیــادی  بســیار  اطاعــات 
عظیــم دارد. ســازندگان بــرای ایــن ســاخت یــک 
کمپیــن هیجان انگیــز و در عیــن حــال وفــادار بــه 
تاریــخ بــرای ایــن عنــوان، بــه بررســی مکان هــای 
ــرداری از آن، بررســی  وقــوع جنگ هــا و عکــس ب
وســایل نقلیــه آن دوران و همچنیــن ســاح های 
مخصــوص جنــگ جهانــی پرداخته انــد. البتــه نکته 
مهمــی کــه وجــود دارد، ایــن اســت کــه ســازندگان 
هــر  کــه  نرفته انــد  جنگــی  مکان هــای  بــه  فقــط 
چیــزی را کــه می بیننــد، اســکن کننــد و عکــس 
بگیرنــد بلکــه آن هامی خواســتند حــس خــاص آن 
محیط هــا را بــه دســت بیاورنــد و همچنیــن نــکات 
ریــزی را کــه شــاید در عکس هــا بــه آن توجهــی 
نکننــد را نیــز بــه عینــه ببیننــد. ســازندگان بــازی 
ایــن  بــه  و  صحبت هاییکرده انــد  مــورد  ایــن  در 
نکتــه اشــاره داشــته اند کــه مثــاً اگــر از یــک نفــر 
بخواهیــد یــک دریاچــه را بکشــد، در نــگاه اول 
به ســرعت آن را آبــی نقاشــی می کنــد ولــی اگــر 
بــه بیش تردریاچه هــای جهــان نــگاه کنیــم، اکثــراً 
بــه رنگ هایآبــی مایــل بــه ســبز یــا خاکســتری و یــا 
حتــی ترکیبــی از ســبز و خاکســتری هســتند و نــه 
 Sledgehammer ــم ــازی و تی ــی. ســازندگان ب آب
بــا مســافرت بــه نقــاط مختلــف بــا چنیــن دیــدی 
تصویــری  تــا صرفــاً  نــگاه می کردنــد  بــه محیــط 
کــه بــه ذهــن انســان می رســد را ایجــاد نکننــد 
بــازی  وجــود دارد را در  بلکــه آنچــه کــه واقعــاً 

کننــد. پیاده ســازی 
در همیــن مــورد می تــوان بــه ســفر ســازندگان 
بــازی بــه جنــگل هورتگــن )Hürtgen Forest( در 
آلمــان اشــاره کــرد. هــر چنــد ایــن جنــگل در زمــان 
ســفر آن هــاو همیــن طــور در زمــان جنــگ برفــی 
و در بعضــی قســمت ها مرطــوب و گلــی بــوده 
اســت ولــی تیــم ســازنده بــازی بــا نــگاه کــردن 
بــه زمیــن متوجــه شــدند کــه زمیــن فقــط ســفید 
نیســت بلکــه ســوزن های کوچــک کاج نیــز روی 
زمیــن دیــده می شــود. در ایــن زمــان ســازندگان 
خیلــی خــوب می توانســتند خودشــان را در نقــش 
در  زمســتانی  لباس هایکاموایــی  بــا  ســربازانی 
مقابــل دشــمنان تصــور کننــد. همچنیــن در ایــن 

محیــط حتــی یکســری ســیم های ارتباطــی و حتــی 
از جنــگ  مانــده  باقــی   King Tiger تانــک  یــک 
جهانــی وجــود دارد کــه باعث می شــود ســازندگان 
بیــش از پیــش خــود را در آن دوران احســاس 
کننــد. همچنیــن ســازندگان بــازی بــا بازدیــد از 
جهانــی،  جنــگ  دوران  کاراجبــاری  اردوگاه هــای 
بــه خوبــی بــا حــال و هــوای آن مکان هــا آشــنا 
شــدند.در نهایــت و بــا بازگشــت از ســفرهای تیــم 
ســازنده بــه اروپــا، آنــان بــه طــور کامــل متوجــه 
ــر اســاس جنــگ  ــازی ب شــدند کــه ســاخت یــک ب
جهانــی دوم، فقــط پیاده ســازی نــکات اســتراتژی 
جنگ هــای معــروف آن نیســت و بایــد بــه چنیــن 
ــد  ــازی بتوان ــا ب ــز توجــه داشــت ت ــزی نی ــکات ری ن
ــاط برقــرار کنــد. ــا مخاطــب ارتب ــوده و ب واقعــی ب

نــام  بــه  بــر شــخصیتی  بــازی متمرکــز  داســتان 
او  همــراه  جوخــه  و   Ronald ‘Red’ Daniels
اســت و از حملــه D-Day )وارد شــدن بــه ســاحل 
نرمانــدی( آغــاز می شــود. در طــول بــازی شــما در 
نقــش شــخصیت های دیگــری نیــز قــرار می گیریــد 
و امــکان بــازی در نقــش یــک شــخصیت مؤنــث 
کــه از رهبــران مقاومــت فرانســه اســت نیــز تأییــد 
روی  بــازی  تمرکــز  حــال  ایــن  بــا  اســت.  شــده 
ــع  ــز و همراهانــش اســت و وقای شــخصیت دانیل
احساســی بیــن آن هــا در شــرایط ســخت جنــگ 
بســیار باورپذیرتــر و طبیعی تــر از ســایر عناویــن 
ســازندگان  بــود.  خواهــد   Call of Duty قبلــی 

ســعی کرده انــد کــه همــه چیــز در بــازی منطقــی 
بــه نظــر برســد. مثــاً حیــن طراحــی خانه هایــی 
کــه در حیــن نبــرد از آن عبــور می کنیــد و شــاید 
بــه آن توجهــی نیــز نکنیــد، عــاوه بــر نکاتــی نظیــر 
قــرار دادن تابلــو یــا میــز غذاخــوری، بــا خودشــان 
در مــورد ایــن کــه چــه کســی در آن جــا زندگــی 
مشــخص  و  کرده انــد  بحــث  نیــز  اســت  کــرده 
کرده انــد کــه مثــاً چــرا بایــد یــک میــز غذاخــوری 
و تنهــا یــک نــان روی آن قــرار داشــته باشــد و 
زندگــی  خانه هــا  در  قبــاً  کــه  اشــخاصی  بــرای 
چیــز  هــم  تــا  کرده اندداستان هاییســاخته اند 

ــا هــم باشــد. ــه متناســب ب خان
بــه گرافیــک  نیــاز  بــازی،  بــودن  بــرای باورپذیــر 
خــوب نیــز هســت. بــرای ســاخت اشــیای محیــط 
بــه صــورت دقیــق عــاوه بــر روش هایمدل ســازی 
از روش Photogrammetry نیز اســتفاده شــده 
تعــدادی  از  اســتفاده  بــا  روش  ایــن  در  اســت. 
عکس که از چیزی تهیه شــده اســت، ویژگی های 
ــا  ــال ب ــوان مث ــه عن نقــاط آن تعییــن می شــود و ب
نرم افزارهــای پیشــرفته می تــوان آن را تبدیــل بــه 
یــک مــدل ســه بعدی کــرد. بــه عــاوه ســازندگان 
گســترش  را  بــازی  کپچــر  موشــن  ضبــط  تیــم 
بســیار  سیســتم هایآن ها  عــاوه  بــه  و  داده انــد 
شــده   Advanced Warfare دوره  از  مجهزتــر 
اســت و امــکان ضبــط حــاالت چهــره بیش تــری 

را دارنــد.
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بــه جــز ایــن مــوارد بهتــر اســت بــه جزییاتــی از گیــم پلــی بــازی نیــز بپردازیــم. 
ایــن بــازی اولیــن عنــوان بعــد از نســخه اول Call of Duty اســت کــه در 
بخــش Campaing و داســتانی آن خبــری از بازیابــی خــودکار ســامتی 
نیســت. بــرای بازیابــی ســامتی بازیکــن بایــد بــه دنبــال هم رزم هــای درمانگر 
گــروه باشــد کــه او را درمــان کننــد. ایــن تصمیــم بــرای هــر چــه واقعی تــر 
کــردن گیــم پلــی بــازی گرفتــه شــده اســت تــا واقعــاً شــرایط جنــگ و حــس 
حضــور در آن شــرایط ســخت بــه بازیکــن منتقــل شــود. ســازندگان دوســت 
از  بعــد  کــه  باشــند  ابرقهرمان هایــی  بــازی  شــخصیت های  کــه  نداشــتند 
خــوردن چندیــن تیــر، بــه پشــت ســنگر رفتــه و پــس از دو ســه ثانیــه مکــث، 
دوبــاره بــا ســامت کامــل بــه مبــارزه ادامــه بدهنــد. همیــن طــور خیلــی 
اوقــات بــرای بــه دســت آوردن مهمــات نیــز بایــد بــه دنبــال هم رزم هــا باشــید 
پیــدا  و ممکــن اســت در محیــط مهمــات مخصــوص ســاح های خــود را 
نکنیــد. بــه طــور کلــی قــرار نیســت بخــش داســتانی بــازی مثــل نســخه های 
بــدون هیــچ ســختی بتوانیــد  Call of Duty آســان باشــد و شــما  قبلــی 
دشــمنان را یکــی پــس از دیگــری شکســت دهیــد و چالش هــای بســیار 
بیشــتری از نســخه های قبلــی در انتظــار شــما خواهنــد بــود. همچنیــن 
برخــاف نســخه های دیگــری ایــن ســری، امــکان دویــدن بــه طــور نامحــدود 
وجــود نــدارد و بعــد از طــی مســافتی، شــخصیت اصلــی خســته شــده و 
بایــد چنــد لحظــه ای اســتراحت کنــد. ایــن موضــوع نیــز در جهــت هــر چــه 
طبیعی تــر کــردن بــازی انجــام گرفتــه اســت. بــا همــه ایــن مــوارد و بــا توجــه 
ــد، گــروه Sledgehammer قصــد  ــی کــه خــود ســازندگان داده ان ــه نظرات ب
دارد بخــش داســتانی بــازی را تبدیــل بــه »نجــات ســرباز رایــان« بازی هــای 
ویدیویــی بکنــد )نجــات ســرباز رایــان، نــام فیلــم تحســین شــده اســتیون 

ــی دوم اســت(. اســپیلبرگ در مــورد جنــگ جهان
امــا جــدای از بخــش داســتانی بــازی کــه امیدواریــم دوبــاره بــه روزهــای اوج 
خــود در زمــان عناویــن قدیمــی ســری برگــردد و از تمــام پتانســیل هایش 
اســتفاده کنــد، بخــش چندنفــره همــواره یکــی از دالیــل اصلــی بــرای خریــد 
ســری Call of Duty بوده اســت. اولین نکته ای که خیلی ســر و صدا کرد، 
حضــور داشــتن یــا نداشــتن در نقــش ســربازهای آلمانــی بــود. ســازندگان در 
مــورد بخــش تک نفــره کــه کامــاً حضــور نداشــتن در نقــش آن هــا را تأییــد 
کــرده اســت ولــی در مــورد بخــش چندنفــره امــکان بــازی در نقــش ســربازان 
آلمانــی وجــود دارد ولــی نکتــه مهــم اینجاســت کــه ایــن ســربازان بــه عنــوان 
ســربازان ارتــش آلمــان معرفــی می شــوند و بــه هیــچ وجــه در بــازی امــکان 
قــرار گرفتــن در نقــش ســربازان ویــژه نــازی )SS و Wermacht( وجــود 
نخواهــد داشــت. ایــن ســربازان در بخــش داســتانی بــازی بــه عنــوان دشــمن 
کــه  کننــده ای  و ممنــوع  قوانیــن مختلــف  دلیــل  بــه  ولــی  دارنــد  حضــور 
در بســیاری از نقــاط وجــود دارد، بــه هیــچ وجــه امــکان قــرار گرفتــن در 
نقــش ســربازان ویــژه ای کــه مســتقیماً مربــوط بــه نازی هامی شــوند وجــود 
ــی ســربازان ارتــش آلمــان کــه مشــغول انجــام وظیفــه و اطاعــت  ــدارد ول ن
از دســتورات را داشــته اند، ممانعــت قانونــی ندارنــد و بــدون هیــچ گونــه 

مشــکلی در بــازی پیاده سازیشــده اند.
امــا خــود گیــم پلــی بخــش چندنفــره نیــز تغییراتــی داشــته اســت. شــاید 
مهم تریــن تغییــری کــه در همــان اولیــن بــاری کــه بــازی کنیــد بــه چشــم 
بیایــد، ســرعت بــازی باشــد. ســرعت بخــش چندنفــره در عناویــن اخیــر ایــن 

ســری بــه ســبب قــرار داشــتن در آینــده و وجــود تجهیــزات مختلــف بســیار 
ســریع شــده بود و شــکل قدیمی خود را از دســت داده بود اما ســازندگان 
ــه زمــان وقــوع آن کمــی از ســرعت آن کاســته اند  ــا توجــه ب ــازی ب در ایــن ب
تــا ســرعت متناســب بــا محیــط باشــد. البتــه ایــن اصــاً بــه معنــی کنــدی 
بخــش چندنفــره نیســت و همچنــان بــا بخــش چندنفــره ســریع و بســیار 
ــاً از پرش هــای عجیــب و غریــب  ــی طبیعت ــه رو هســتیم ول ــی رو ب پرهیجان
نســخه های قبلــی در ایــن بــازی خبــری نخواهــد بــود امــا بــاز هــم بایــد گفــت 
کــه بــازی کنــد نیســت و حتــی مــواردی نظیرامــکان بازیابــی ســامتی خــودکار 
کــه در بخــش تک نفــره بــازی وجــود نــدارد بــرای حفــظ ســرعت و ریتــم 
بخــش چندنفــره همچنــان در آن حضــور خواهنــد داشــت تــا از ایــن لحــاظ 
خیــال بازیکنــان همیشــگی بخــش چندنفــره ســری راحــت باشــد. از طرفــی 
ایــن موضــوعِ کاهــش نســبی ســرعت بــه خوبــی می توانــد نقــش اســتراتژی، 
برنامــه ریــزی و هماهنگــی بــا هم تیمی هــا را در بخــش چندنفــره باالبــرده 
و بایــد عــاوه بــر ســرعت عمــل بــاال، بــه فکــر نیــز بــرای پیشــبرد مســابقات 

بخــش چندنفــره توجــه کــرد.
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پیش نمایش

شــخصیت  ظاهــر  دیگــر،  توجــه  قابــل  نکتــه 
 Battlefield 1 بازیکــن اســت. در عنوانــی نظیــر
کــه در زمــان جنــگ جهانــی اول اســت، بــا وجــود 
حضــور شــخصیت مؤنــث در بخــش تک نفــره، 
کــه شــخصیت های مؤنــث نقــش  از آن جایــی 
در  زنــان  نداشــتند،  نبردهــا  خــود  در  زیــادی 
قــرار  بخــش چندنفــره حضــور ندارنــد و اخیــراً 
اســت بــا DLC جدیــد بــه بــازی اضافــه شــوند. 
در طــرف دیگــر، شــرکت Sledgehammer بــرای 
ایــن کــه بازیکنــان شــخصیت مدنظــر خودشــان را 
داشــته باشــند، به این موارد در بخش چندنفره 
انتخــاب  بــرای  را  بازیکــن  و  ندارنــد  توجهــی 
شــخصیت دلخــواه آزاد گذاشــته اند. عــاوه بــر 
زنــان، مثــاً حضــور یــک ســرباز سیاه پوســت نیــز 
در ارتــش آلمــان در دوران جنــگ جهانــی دوم 
کامــاً محــال اســت ولــی ســازندگان ایــن گونــه 
مــوارد را نیــز آزاد گذاشــته اند و از ایــن لحــاظ 
رعایــت  شــاهد  بازیکنــان،  نظــر  جلــب  بــرای 
نیســتیم.  چندنفــره  بخــش  در  تاریخــی  دقــت 
البتــه تمامــی ایــن مــوارد در بخــش تک نفــره بــه 
طــور دقیــق رعایــت شــده اند و همــان طــور کــه 
گفتــه شــد، حتــی مــواردی نظیــر نیروهــای ویــژه 
نازی هــا کــه بــه دالیــل ممنوعیــت قانونــی امــکان 
حضــور در بخــش چندنفــره را ندارنــد، در بخــش 
مــوارد  بقیــه  و  دارنــد  حضــور  بــازی  داســتانی 
نظیــر ترکیــب نــژادی ارتش هاکامــاً رعایــت شــده 
اســت و البتــه بــا همــه این هــا همچنــان بــرای 
کشــوری نظیــر آلمــان حتــی نمــاد آلمــان نــازی 

نیــز ممنــوع اســت و بــرای ایــن گونــه کشــورها 
منتشــر  را  نســخه هایجداگانه ای  ســازندگان 

خواهنــد کــرد.
بخــش  در  بــازی  قابــل  مودهــای  مــورد  در 
چندنفــره، عــاوه بــر مودهــای معمولــی نظیــر 
مــود   ،Conquest یــا  و   Team Deathmatch
بــازی اضافــه شــده  بــه   War نــام  بــه  جدیــدی 
اســت. ایــن بخــش در اصــل حالــت هــدف محــور 
بخــش چندنفــره اســت کــه بــه جــای ایــن کــه بــر 
اســاس تعــداد کشــته ها و... نتیجــه را قضــاوت 
کنــد، اهدافــی را بــه هــر یــک از دو طــرف نبــرد 
وجــود  نیــز  محــدودی  زمــان  مــدت  و  می دهــد 
دارد و بســته بــه انجــام ایــن اهــداف، گروه هــا 
نوعــی  بــه  بخشــی  چنیــن  می کننــد.  پیشــرفت 
بــازی  المــان داســتان را وارد بخــش چندنفــره 
می کنــد و جذابیــت آن را بــه شــدت بــاال می بــرد. 
بــه عنــوان مثــال در تریلرهایــی کــه از گیــم پلــی 
بــازی منتشــر شــده، در یکــی از ایــن مأموریت هــا 
مشــاهده می کنیــم کــه ابتــدا نیروهــا بایــد یکــی 
از مقرهــای دشــمن را تصــرف کــرده و ســپس 
اقــدام بــه ســاخت یــک پــل روی یکخنــدق بکننــد. 
نکتــه جالــب نیــز همیــن مکانیــک ســاختن پــل 
اســت کــه بایــد یکســری از افــراد در کنــار پــل 
مســتقر شــده و بــا زدن دکمــه ای بــه تدریــج پــل 
ــا ایــن کار در  را تکمیــل کننــد و از طــرف دیگــر ب
دیــدرس دشــمن قــرار می گیرنــد و بایــد یکســری 
دشــمن  تــا  دهنــد  پوشــش  را  آن هــا  افــراد  از 
دهــد.  شکســت  را  نیروهــا  راحتــی  بــه  نتوانــد 

ایــن موضــوع باعــث خلــق موقعیت هــای جالبــی 
می شــود کــه نیــاز بــه همــکاری گروهــی را بــاال 
می بــرد و تــا بــه حــال شــاید در کمتــر بــازی شــاهد 
آن بــوده باشــیم. مخصوصاًهیــچ وقــت بازیکنــی 
دیــدرس  در  را  خــودش  آنایــن  بــازی  یــک  در 
کامــل دشــمن قــرار نمی دهــد بــه ایــن امیــد کــه 
نیروهــا از پشــت او را پوشــش بدهنــد ولــی بــازی 
بــا خلــق اجبــاری چنیــن موقعیت هایــی باعــث 
آنایــن  بخــش  در  جدیــدی  تجربه هــای  ایجــاد 

می شــود.
جدیــد  مکانیک هــای  از  دیگــر  یکــی  همچنیــن 
بــازی، سیســتم Division یــا لشــکر اســت کــه 
در اصــل تغییــری در سیســتم Perk هــای نســخه 
بخــش  در  بازیکــن  می شــود.  محســوب  قبلــی 
پنــج لشــکر:  از  یکــی  بیــن  از  آنایــن می توانــد 
و  کوهســتانی  هوایــی،  اعزامــی،  نظــام،  پیــاده 
 Infantry, Expedition, Airborne,( زرهــی 
Mountain, Armored( یکــی را انتخــاب کننــد. 
 Basic هــا کــه Perk ایــن گروه هــا در یکســری از
نامیــده می شــود، مشــترک هســتند   Training
ولــی ســایر Perk هــای آن هــا متناســب بــا گــروه 
انتخابــی متفــاوت خواهــد بــود. اســلحه معمــول 
مــورد اســتفاده ایــن گروه هــا نیــز متفــاوت اســت، 
مثاًمسلســل )SMG( ســاح معمــول نیروهــای 
هوایــی اســت در حالــی کــه نیروهــای کوهســتانی 
دسترســی بــه تک تیرانــداز و ســاح هایی نظیــر 

آن دارنــد.
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بخــش  بــه  کــه  هــم  جدیــدی  قســمت 
چندنفــره اضافــه شــده، بخشــی تحــت عنــوان 
اصــل  در  بخــش  ایــن  اســت.   Headquarters
محــل جمــع شــدن عمومــی بازیکنــان اســت و 
48 بازیکــن را بــه طــور همزمــان در خــود جــای 
می تواننــد  بازیکنــان  بخــش  ایــن  در  می دهــد. 
بــه کارهــای اجتماعــی پرداختــه، بــا صحبــت بــا 
بــرای  را  چالش هایــی  عملیاتــی،  فرماندهــان 
یــا  انجــام در بخــش چندنفــره کســب کننــد و 
حتــی بــه انجــام رقابت هــای1v1 )یــک نفــر علیــه 
یــک نفــر( بپردازنــد. ســازندگان ایــن بخــش را بــا 
World of Warcraft الهــام از شــهرهای عنــوان

صــورت  بــه  بخــش،  ایــن  محیــط  ســاخته اند. 
بخــش عظیمــی از ســاحل نرمانــدی در روز ســوم 
پــس از D-Day طراحــی شــده اســت. بــه طــور 

بخــش  در  را  چیــزی  چنیــن  حــال  بــه  تــا  کلــی 
چندنفــره Call of Duty شــاهد نبوده ایــم ولــی 
احتمــاالً ایــن بخــش تبدیــل بــه قســمتی خواهــد 
شــد کــه کاربــران وقــت زیــادی را بــا آن صــرف 
بیــن  همــکاری  و  رقابتــی  روحیــه  بــه  و  کــرده 

بازیکنــان نیــز کمــک خواهــد کــرد.
بــا عنــوان   WW2 بخــش Zombie هــا نیــز در 
اطاعــات  اســت.  گشــته  بــاز   Nazi Zombies
نشــده  منتشــر  بخــش  ایــن  از  زیــادی  خیلــی 
اســت ولــی می دانیــم کــه ماننــد همیشــه ایــن 
قســمت از بــازی برپایــه همــکاری و بــه صــورت 
Co-op انجــام می شــود و ظاهــراً داســتانی نیــز 
بــرای ایــن بخــش در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
اســاس  »بــر  اصطــاح  ادعایــی  در  ســازندگان 
بــه  ایــن بخــش  اتفاقــات واقعــی« را در مــورد 

آن هــا  منظــور  طبیعتــاً  البتــه  برده انــد.  کار 
در  زامبی هــا  کــه  نیســت  ایــن  گفتــه،  ایــن  از 
ولــی  داشــته اند  حضــور  واقعــاً  جهانــی  جنــگ 
احتماالًبخش هایــی از آن در اثنــای رویدادهــای 
واقعــی بــه وقــوع خواهــد پیوســت. بــه هــر حــال 
بایــد منتظــر اطاعــات بیشــتری در ایــن بــاره بــود 
و نمی توانفعاًهیــچ گونــه اظهــار نظــر قطعــی در 
مــورد ادعاهــای ســازندگان کــرد. نکتــه مهمــی کــه 
در ایــن مــورد وجــود دارد، ســابقه ســازندگان در 
 Dead Space ســاخت عنــوان ترســناکی نظیــر
اســت. مطمئنــاً ســازندگان بــا پیشــینه ســاخت 
 Zombie بخــش  می تواننــد  ترســناک،  بــازی 
بــازی را هــر چــه بیش تــر مهیــج و ترســناک کننــد.

 Call of Duty:می رســد نظــر  بــه  شــد،  گفتــه  کــه  مــواردی  همــه  بــا 
WW2احتمــاالً بازگشــتی موفــق بــه ریشــه های ســری خواهــد بــود. بــه 
نظــر می رســد بخــش داســتانی بــازی نســبت بــه عناویــن اخیر بهتر شــده 
باشــد و دیگــر بــا یکســری ابرســرباز رو بــه رو نیســتیم و ســازندگان قــرار 
ــی در شــرایط وحشــتناک  اســت حــس واقعــی حضــور ســربازان معمول
جنــگ را بــه بازیکــن منتقــل کننــد. بخــش چندنفــره بــازی نیــز بــا اضافــه 

شــدن بخش هایــی جدیــدی و افزایــش تأثیــر اســتراتژی در آن هــا بــه 
نظــر جالب تــر از نســخه های قبلــی خواهــد بــود و بــه هــر شــکل ممکــن، 
ــه تکــراری  ــد جلــوی انتقــادات نســبت ب احتمــاالً ســازندگان ســعی دارن
شــدن بخــش چندنفــره Call of Duty هــای قبلــی را بگیرنــد. بــه هــر 
حــال بایــد تــا 3 نوامبــر 2017 )12 آبــان 1396( منتظــر مانــد تــا ببینیــم 

حاصــل کار تیــم Sledgehammer Games چــه خواهــد بــود.

نتیجه گیری نهایی
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میــان  در  کــه همیشــه  اســت  رقابــت، موضوعــی 
اســت.  داشــته  وجــود  ویدئویــی  بازی هــای 
و  مخاطبــان  کســب  بــرای  مختلــف  ســازنده های 
در نتیجــه دســت پیــدا کــردن بــه فروشــی بیشــتر 
نســبت بــه دیگــر رقبــا، همیشــه ســعی می کننــد 
تــا عناوینــی بهتــر و باکیفیــت تــر ســاخته و یــا از 
طریــق تبلیغاتــی دروغیــن، امــا پــر خــرج، فروشــی 
حیــرت آور را بــرای محصولشــان رقــم بزننــد. امــا 
بــه  بــوی متفاوتــی  و  رنــگ  ایــن رقابت هــا گاهــی 
خــودش گرفتــه و بــه دو بــازی و دو ناشــر خــاص 
اســت  شــرایطی  چنیــن  در  می شــود.  محــدود 
ســازندگان،  بــر  عــاوه  رقابــت،  تــاب  و  تــب  کــه 
طرفــداران و مخاطبــان را نیــز درگیــر خــود کــرده و 
شــرایطی بســیار هیجــان انگیــز را ایجــاد می کنــد. 
ایــن رقابت هــا، معمــوالً بــازی بــازان را بــه دو دســته 
میــان  تقســیم کــرده و باعــث می شــود کــه نــزاعِ 
ســازندگان، حتــی در مرحلــه ای بیشــتر و داغ تــر، 
طرفــداران را هــم دربــر گرفتــه و بحث هــای طوالنــی 
و دعواهــای پــر زد و خــوردی را دامــن می زنــد. امــا 
در میــان ایــن رقابت هــای دیرینــه، شــاید بتــوان از 
دو رقیــبِ همیشــگی بــه عنــوان پیشکســوت رقابــت 
از  ســری  دو  کــرد.  یــاد  ویدئویــی  بازی هــای  در 
مهم تریــن، پــر فــروش تریــن و جــذاب تریــن عناوین 
بــه صــورت ســاالنه منتشــر شــده و  ورزشــی کــه 
هرســال، در فصــل تابســتان و در زمــان معرفــی 
شــدن، تــب و تــاب رقابــت را میــان طرفــداران داغ 
می کننــد. ســریPES و FIFA کــه هــر دو بــه ورزش 
فوتبــال اختصــاص داشــته و ســعی دارنــد تــا بهترین 
اســاس  بــر  ورزشــی  عنــوان  یــک  ســاخت  تجربــه 

ورزش فوتبــال را ارائــه کننــد.

رقابــت  ایــن  کــه  اســت  چندســالی  امــا 
و  فــروش  زمینــه  در  حداقــل  ســاالنه، 
هیــچ  بــدون  جهانــی،  بازارهــای  تصاحــب 
بــه  بــه نفــع ســری پرطرفــدار فیفــا  شــکی، 
یکــی  کــه  جذابــی  ســری  می رســد.  پایــان 
بهــره  رقیــب،  بــه  نســبت  برتری هایــش  از 
بــردن از حــق امتیــاز تیم هــای حقیقــی و در 
نتیجــه اســتفاده از پیراهــن، نــام و ورزشــگاه 
در  اســت.  بــازی  در  تیم هایــی  چنیــن  ایــن 
مقابــلِ ایــن برتــری ســری فیفــا امــا، تعلــق 
داشــتن حــق اســتفاده انحصــاری از ســری 
 UEFA( اروپــا  قهرمانــان  لیــگ  رقابت هــای 
 PES ســری  بــه   )Champions League
باعــث شــده کــه هــردو ســری، برتری هایــی 

باشــند. داشــته  امتیــاز  حــق  زمینــه  در 
بــا وجــود برتــری بــی چــون و چــرای ســری 
فیفــا در زمینــه فــروش و موفقیــت اقتصــادی 
ناشــر  کونامــی،  اخیــر،  ســال های  طــی  در 
دنیــای  روزهــای  ایــن  محبــوب  چنــدان  نــه 
کنــار  رقابــت  ایــن  از  ویدئویــی،  بازی هــای 
نکشــیده و بــا برنامــه ریــزی دقیــق و ســاالنه، 
هرســاله نســخه ای بهتــر و بهبــود یافتــه تــر از 
ســری محبــوب PES را روانــه بــازار می کنــد. 
ایــن پیشــرفت ها در ســه ســال گذشــته و بــا 
توجــه بــه اســتفاده تیــم ســازنده از یکــی از 
در  حداقــل  گرافیکــی،  موتورهــای  بهتریــن 
بــوده  بــه شــدت محســوس  زمینــه بصــری 
فاکــس،  قدرتمنــد  گرافیکــی  موتــور  اســت. 
بــا انعطــاف پذیــری بســیار زیــادش، امــکان 
اســتفاده از گرافیکــی بهتــر در زمیــن، طراحــی 
هرچــه واقعــی تــر چهــره بازی کنــان و بهــره 
بــرای  را  بــازی  در  بهتــر  فیزیکــی  از  بــردن 
ســازندگان فراهــم کــرده اســت. امــا همانطور 
کــه مشــخص اســت، ایــن بهبودهــا نتوانســته 
از  محبوبیــت  شــاید،  و  بایــد  کــه  طــور  آن 
ــه  ــد. و ب ــه ســری PES را بازگردان دســت رفت
نظــر می رســد کــه ســری، بایــد بــا بهبودهایــی 
مــواج  پلــی  گیــم  بخــش  در  تــر  اساســی 
شــود. موضوعــی کــه در ســال جــاری، توجــه 
ســازندگان و ناشــر بــازی را خــودش جلــب 
و   PES بــا   کونامــی  امســال  اســت.  کــرده 
بهبودهــای بســیاری در بخــش گیــم پلــی بــه 
ــا پــس از ســال ها،  میــدان مبــارزه برگشــته ت
روی  از  را  ســبک  ایــن  بــر  ســلطنت  تــاج 
ســر ســری فیفــا بربایــد. امــا بایــد دیــد کــه 
تغییــرات عظیــم ســری، بــا توجــه بــه دیــده 
شــدن عــدم ثبــات در گیــم پلــی نســخه های 
اخیــر ســری PES می توانــد زمینــه مناســب 

ــات و  ــا ثب ــی ب ــم پل ــرای شکســت فیفــا و گی ب
رو بــه پیشــرفتش را فراهــم کنــد؟ 

یکــی از مهــم تریــن تفاوت هــای ســری فیفــا 
ــازی نهفتــه اســت. ایــن  و PES در ســرعت ب
تفــاوت بــزرگ کــه حــاال بــه مشــخصه هــردو 
مخالفانــی  و  طرفــداران  شــده،  بــدل  بــازی 
را در هــر دو جهــت دارد. بســیاری بــر ایــن 
عقیــده هســتند کــه ســرعت بیشــتر ســری 
PES ایــن بــازی را از واقعیــت بــه دور کــرده 
و امــکان اســتفاده از تاکتیک هایــی دقیــق را 
از بــازی کننــده هــا می گیــرد. امــا در مقابــل، 
بســیاری معتقدنــد کــه ســرعت بــاالی ایــن 
بــه   را  خاصــی  زیبایــی  و  هیجــان  ســری، 
بــازی مشــابه  PES بخشــیده کــه در هیــچ 
دیگــری یافــت نمی شــود. در راســتای همیــن 
موضوع، ســازندگان در ســال جاری، ســرعت 
خــاص ســری را همچنــان حفــظ کرده انــد. امــا 
بــا اســتفاده از یــک سیســتم کنترلــی جدیــد، 
ثبــات و توانایــی مانــور بیشــتری را چاشــنی 

چنیــن ســرعتی کرده انــد. 
بــا   PES 2018 ســازندگان  حقیقــت  در 
گرافیکــی  موتــور  توانایی هــای  از  اســتفاده 
و  کنتــرل  امــکان  فاکــس،  العــاده  خــارق 
مانــور بیشــتری بــه بازیکنــان صاحــب تــوپ 
حــاال  کــه  صــورت  ایــن  بــه  بخشــیده اند. 
بازیکنانــی کــه صاحــب تــوپ باشــند، ســریع 
تــر از قبــل واکنــش نشــان داده و می تواننــد 
بــرای حفــظ تــوپ زیرپایشــان، حرکات بیشــتر 
و موثرتــری از خــود بــه نمایــش بگذارنــد. در 
نســخه های قبلــی، سیســتم کنترلــی اجــازه 
مانــور آن چنانــی را بــه بــازی کنــان نمــی داد 
بــا  ســرعتی  حــرکات  شــاهد  رو،  ایــن  از  و 
حمــات  بــرای  ثابــت  تقریبــاً  جهت هایــی 
بودیم. اما در نســخه 2018، ســازندگان این 
امــکان را بــه بازیکنــان می دهنــد کــه عــاوه 
بــر تاکیــد و اســتفاده از ســرعت و حــرکات 
ســرعتی، حــاال تغییــر جهــت و اســتفاده از 
خــود  حمــات  در  هــم  را  تکنیکــی  حــرکات 
جــای دهنــد. ایــن مهــم باعــث می شــود کــه 
گیــم پلــی ســری، پیچیدگــی بیشــتری داشــته 
ــه واقعیــت نزدیــک  باشــد و هرچــه بیشــتر ب
شــود. همچنیــن بــا اســتفاده از فیزیــک بهتــر 
حــاال  کنترلــی،  سیســتم  دقیــق  طراحــی  و 
دقــت بــازی کنــان در کنتــرل تــوپ افزایــش 
حــرکات  از  اســتفاده  امــکان  و  کــرده  پیــدا 
ــواع و اقســام دریبل هــا ممکــن  تکنیکــی و ان

شــده اســت.
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پیش نمایش

یکــی دیگــر از تغییــرات ایــن نســخه، بهتــر شــدن 
فیزیــک کلــی تــوپ اســت. حــرکات تــوپ و نــوع 
ــات،  ــه ضرب ــن جســم کــروی نســبت ب واکنــش ای
بــه عوامــل متعــددی وابســته اســت کــه اعمــال 
کــردن یــک یــک آن هــا در یــک بــازی ویدئویــی، کار 
ســاده ای نیســت. در PES 2018، تیــم ســازنده 
ســعی کــرده تــا عوامــل تاثیــر گــذار بــر حــرکات 
تــوپ را هرچــه بهتــر شــبیه ســازی کــرده و در 
نتیجــه، توپــی واقعــی را در زمیــن بــازی نمایــش 
جدیــد  نســخه  در  تــوپ  پذیــری  تاثیــر  دهــد. 
نســبت بــه برخوردهــا حــاال بــه شــدت طبیعــی 
تــر شــده و دیگــر شــاهد تغییــر مســیرهای غیــر 
حقیقــت  در  و  تغییــر  بــود.  نخواهیــم  منطقــی 
می توانــد  ســری،  در  تــوپ  فیزیــک  بهبــود 

عــاوه بــر تاثیــر گــذاری در گیــم پلــی و توانایــی 
بازیکنــان، از نظــر بصــری هــم تاثیرگــذار بــوده و 
بــازی را هرچــه بیشــتر بــه واقعیــت نزدیــک کنــد. 
حــرکات بهتــر و طبیعــی تــر تــوپ، باعــث می شــود 
کــه پیــش بینــی ایــن حــرکات آســان تــر شــده و در 
نتیجــه، مســابقات رونــدی دقیــق تــر و منصفانــه 

تــری را طــی کننــد. 
ــه ســراغ  ــر، ســازندگان ب امــا پــس از فیزیــک بهت
بهتــر کــردن هــوش مصنوعــی بازیکنــان حاضــر 
در زمیــن رفته انــد. هــوش مصنوعــی در عناویــن 
ایفــا  را  مهــم  بســیار  نقشــی  تیمــی،  ورزشــی 
می کنــد. بــه دلیــل وجــود حــرکات تیمــی و نیــاز 
هــای  جایگیــری  و  توانایی هــا  از  اســتفاده  بــه 
حــرکات،  نــوع  مســابقه،  در  تیــم  دیگــر  اعضــا 

تصمیــم گیــری و نــوع واکنــش ایــن هــم تیمــی 
هــا بــه اعمــال شــما، بســیار پــر اهمیــت می شــود. 
ــه ایــن ترتیــب، هــوش مصنوعــی نامناســب در  ب
اصلــی  از  یکــی  می توانــد  ورزشــی،  بازی هــای 
همیــن  در  باشــد.  بــازی  ضعــف  دالیــل  تریــن 
راســتا، ســازندگان ســری PES ســعی دارنــد تــا بــا 
عرضــه داشــتن هــوش مصنوعــی بهتــر در نســخه 
ســال جــاری، کیفیــت گیــم پلــی ســری را افزایــش 
دهنــد. ایــن هــوش مصنوعــی بهبــود یافتــه بــه 
بــازی کنانــی کــه در کنتــرل شــما نیســتند، کمــک 
می کنــد تــا در زمــان حمله هــا، حــرکات بهتــری 
بــه  داشــته و بتواننــد شــما را همراهــی کننــد. 
عنــوان مثــال، حــاال مهاجمــان در زمــان حملــه 
کــردن، در موقعیت هــای بهتــری جایگیــری کــرده 
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و شــرایط را بــرای ارســال و ســپس دریافــت یــک پــاس خــوب مهیــا می کننــد. 
همچنیــن ایــن بازیکنــان بــه کمــک هــوش مصنوعــی بهبــود یافتــه، دیگــر در 
دســت و پــای شــما نیســتند و حــاال بهتــر از قبــل بــه تغییــر مســیرهایتان 

واکنــش نشــان خواهنــد داد. 
قــرار اســت هــوش مصنوعــی در زمــان دفــاع هــم عملکــرد بهتــری از خــود 
نشــان داده و ظرایــط را بــرای بــه ثمــر رســیدن گل هــا ســخت تــر کنــد. 
جایگیــری درســت مدافعــان و پوشــش دقیــق مناطــق بــازی و خالــی در خــط 
دفــاع و همچنیــن هماهنگــی حــرکات بــازی کنــان خــط دفــاع بــا شــما، یکــی 

از مهم تریــن بهبودهــای هــوش مصنوعــی PES 2018 اســت.
بــه فرمــول  اخیــر، رســیدن  PES در چندســال  از مشــکات ســری  یکــی 
و سیســتمی مناســب بــرای پــاس کاری بازیکنــان بــود، ایــن سیســتم در 
شــامل  را  بهبودهایــی  حــاال  و  رســیده  تقریبــی  ثباتــی  بــه  قبلــی  نســخه 
خواهــد شــد. طبــق گفتــه ســازندگان، سیســم پــاس کاری بــازی در نســخه 
جدیــد بســیار دقیــق تــر از قبــل عمــل خواهــد کــرد و کمــی ســاده تــر خواهــد 
شــد. ایــن موضــوع باعــث می شــود کــه ســرعت همیشــگی گیــم پلــی ســری 
بــدون اختــال حفــظ شــود. در راســتای حفــظ همیــن ســرعت، ســازندگان 
هــوش مصنوعــی را بــه نوعــی طراحــی کرده انــد کــه بــه صــورت خــودکار از 
برخوردهایــی غیرضــروری اجتنــاب کنــد. بــه طــور دقیــق تــر حــاال مهاجمــان 
ــا حــرکات بــدن، از مســیر مدافعــان  صاحــب تــوپ، بــدون دخالــت شــما، ب
کنــار رفتــه و از برخــورد بــا آن هــا اجتنــاب خواهنــد کــرد ایــن درحالــی اســت 
کــه ســری فیفــا هرســاله، تمرکــز ویــژه ای بــرروی برخوردهــای فیزیکــی و 
افزایــش تعــداد چنیــن برخوردهایــی دارد. و ایــن موضــوع بــه خوبــی ماهیــت 

متفــاوت ایــن دو ســری را نشــان می دهــد.
امســال سیســتمی کامــاً   ،PES 2018 پلــی،  گیــم  تغییــرات  راســتای  در 
جدیــد بــرای ضربــات ایســتگاهی معرفــی کــرده اســت. ضربــات ایســتگاهی، 
پنالتی هــا و کرنرهــا حــاال همگــی از سیســتمی جدیــد بهــره می برنــد. طبــق 
گفتــه ســازندگان، ایــن سیســتم جدیــد بــه بــازی کنــان در هــر دو تیــم اجــازه 
می دهــد کــه قبــل از ضربــه زدن بــه تــوپ، آزادانــه حرکــت کــرده و در نتیجــه 

اســتراتژی بهتــری بــرای دفــاع از دوازه و یــا حملــه بــه آن، داشــته باشــند.
تغییــرات  شــاهد   PES ســری  جدیــد  نســخه  در  کــه  می رســد  نظــر  بــه 
انیمیشــن های  بــا  کــه همگــی  تغییراتــی  باشــیم.  پلــی  گیــم  در  بســیاری 
جدیــد و بهبودهــای چشــم گیــر گرافیکــی همــراه هســتند. نمایــش هــای 
PES 2018 بــه خوبــی قــدرت و توانایــی موتــور گرافیکــی بــازی بــرای خلــق 
داده   نشــان  مخاطبــان  بــه  را  واقعیــت  بــه  نزدیــک  و  زنــده  چهره هایــی 
بــا افزایــش تعــداد انیمیشــن های صــورت، و ایجــاد  اســت. ســازنده هــا 
احساســات بــر روی صــورت بازیکنــان، در کنــار طراحــی دقیــق چهره هــا، 
کرده انــد.  همــراه  گیــری  بهبودهایــی چشــم  بــا  بصــری  نظــر  از  را  بــازی 
همچنیــن، بــا افزایــش انیمیشــن های حرکتــی بازیکنــان، حــرکات بیشــتر 
 و دقیــق تــر آن هــا حــاال بــا جلوه هــای بصــری زیبایــی تکمیــل می شــود.

بایــد گفــت کــه بــه طــور کلــی، در زمینــه بصــری و گرافیــک فنــی انتظــارات 
بســاری از PES 2018 داریــم. چهــره دقیــق بازیکنــان در کنــار انیمشــن های 
دقیــق تــر و واقعــی تــر مربــوط بــه دویــدن، دریبــل زدن و حتــی ضربــه زدن 

بــه تــوپ، از مــواردی هســتند کــه ســری بایــد بهبودهــای چشــم گیــری را 
در آن شــاهد باشــد. همچنیــن ایجــاد احســاس بــرروی چهــره بــازی کنــان، 
کــه از بهبودهــای ایــن نســخه اســت، یکــی از مهــم تریــن درخواســت های 
مــا از ســری بــوده اســت. امــا بــا توجــه بــه توضیحــات ســازندگان، و نســخه 
بتــای محــدود بــازی، می تــوان گفــت کــه نســخه جدیــد PES بــه خوبــی بــه 
انتظــارات گرافیکــی پاســخ داده و در زمینــه بصــری بــه شــدت پیشــرفت 
داشــته اســت. ایــن درحالــی اســت کــه نســخه مربــوط بــه پلتفــرم رایانه هــای 
شــخصی، بهتریــن نســخه از نظــر کیفیــت بصــری خواهــد بــود. همچنیــن 
برخــاف ســری FIFA، PES در نســخه هــای مربــوط بــه نســل قبــل، ویژگــی 

هــای کلیــدی اش را از دســت نخواهــد داد.
بــه نظــر می رســد کــه نســخه جدیــد ســری PES عــاوه بــر تاکیــدی کــه روی 
موضوعــات گرافیکــی دارد، ســعی دارد بیشــتر از قبــل در صــدد بهبــود گیــم 
پلــی و ارائــه تجربــه ای بهتــر از فوتبــال باشــد. امــا در ایــن میــان، مشــکاتی 
وجــود دارنــد کــه ســازندگان هیــچ گاه بــه دنبــال حــل کــردن آن نبوده انــد. 
یکــی از اساســی تریــن مشــکات ســری، عــدم وجــود امتیــاز تیم هــای معتبــر 
و معــروف جهــان اســت. در طــول ســال ها، ایــن مشــکل بــزرگ آن طــور کــه 
بایــد و شــاید حــل نشــده اســت. چــرا کــه هنــوز هــم جــای خالــی تیــم هــای 
بزرگــی مثــل منچســتر یونایتــد و بســیاری دیگــر از تیم هــای باشــگاهی بــزرگ 
در ســری حــس می شــود. در کنــار مشــکل حــق امتیــاز تیم هــا، عــدم وجــود 
بخــش چنــد نفــره ای موفــق کــه تــوان رقابــت بــا بخــش آلتیمیــت تیــم ســری 
فیفــا را داشــته باشــد را می تــوان بــه عنــوان یکــی دیگــر از مشــکات بــزرگ 

بــازی شناســایی کــرد.
بــا ایــن همــه، بایــد منتظــر بــود و دیــد کــه شــرایط بهبــود یافتــه گرافیــک و 
گیــم پلــی در ایــن نســخه، می توانــد ضعف هایــی مثــل حــق امتیــاز تیم هــا و 
یــا نبــود بخــش آنایــن جــذاب را پوشــش داده و گــوی ســبقت را از ســری 
فیفــا بربایــد؟ PES 2018 در تاریــخ 12 ســپتامبر 2017، مصــادف بــا 21 
 PS4، ــی ــی نســل هشــتم، یعن شــهریور ســال 1396 بــرای دو پلتفــرم اصل
Xbox One  و رایانه هــای شــخصی در کنــار پلتفرم هــای نســل قبــل منتشــر 

خواهــد شــد.
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تفریحــات  محبوب تریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه 
آن  مســابقات  و  خــودرو  رانــدن  انســانی، 
بــدون شــک بــرای هــر انســانی جــذاب اســت. 
امــا ماننــد همیشــه نســخه ارزان و بی خطــر 
آن هــم بــدون شــک یکــی از محبــوب تریــن 
بــرای  اســت.  رایانــه ای  بازی هــای  ســبک های 
ســال ها اکثــر عناویــن محبــوب در ایــن ســبک، 
بــه دلیــل نیــاز بــه داشــتن حــق اســتفاده از 
خودروهــای واقعــی اکثــرا در دســت ناشــران 
و ســازندگان بزرگــی بــود کــه تــوان انجــام ایــن 

داشــتند. را  عظیــم  ســرمایه گذاری 
امــا بــا گــذر زمــان بــه تعــداد خــودرو ســازان 
گمنامــی افــزوده شــد کــه بــرای تبلیــغ محصــول 
محبــوب  جمعــی  رســانه  یــک  بــه  نیــاز  خــود 
بــازی  یــک  از  بهتــر  چیــزی  چــه  و  داشــتند 
محصــول  می توانیــد  تنهــا  نــه  کــه  ویدئویــی 
خــود را بــه همــگان نشــان دهیــد، حــاال بــه 
وســیله آن می تــوان نــه تنهــا ظاهــر خــودرو را 
نمایــش داد، بلکــه یــک ســواری نســبتا رایــگان 

نیــز بــه مخاطبیــن داد.
همیــن مســئله باعــث شــد تــا تعــداد بیشــتری 
از خــودرو ســازان نوپــا حاضــر شــوند اجــازه 
دهنــد محصــول تــازه آن هــا، رایــگان یــا حداقــل 
رایانــه ای  بازی هــای  در  پایینــی  هزینــه  بــا 
حظــور داشــته باشــد و اینگونــه بــازی ســازان 
مســتقل بــه ایــن ســبک بیشــتر عاقــه منــد 
 Project Cars ماننــد  بازی هایــی  و  شــدند 
عرضــه  انتظــار  در  حــاال  امــا  شــدند.  خلــق 
نســخه دوم ایــن عنــوان هســتیم کــه توانســته 
اســت بــا شــماره یــک خــود نظــر مثبــت هــم 
بازیبــازان و هــم منتقدیــن را بــه خــود جلــب 

کنــد.
ــدون مشــکل  ــه نســخه اول چنــدان هــم ب البت
افــت  و  از مشــکات گرافیکــی  نبــود. جــدای 
فریــم خصوصــا بــر روی کنســول هــای نســل 
هشــت، بــازی دارای تعــداد نامتناهــی از بــاگ 
هــای رنگارنگــی بــود کــه هنــوز هــم تعــدادی از 
آن هــا بــر طــرف نشــده انــد. البتــه تعهــد تیــم 
ســازنده بــر رفــع مشــکات بــازی اول ســتودنی 
اســت حتــی بــا وجــود ایــن کــه کمــی بعــد از 
ســاخت  شــروع  خبــر  اول،  نســخه  عرضــه 

نســخه دوم نیــز منتشــر شــد.
امــا حــاال انتظــارات مــا از ســازندگان پــس از 
کســب تجربــه از اولیــن نســخه بــازی بــه شــدت 
افزایــش یافتــه و اینبــار خواهــان یــک محصــول 
بی نقص از Slightly Mad Studios هســتیم 
کــه عــاوه بــر ویژگــی هــای نســخه قبلــی خــود، 
حــاال بایــد تنــوع بیشــتری بــه بــازی خــود دهــد. 
رقبــای  وجــود  بــا  و  قطــع  طــور  بــه  امســال 
سرشناســی ماننــد Forza Motorsport 7 و 
 Project قطعــا ســال ســختی بــرای GT:Sport
طرفــداران  بــرای  عالــی  ســالی  و   Cars2

بازی هــای ریســینگ خواهــد بــود.

یکــی از مــواردی کــه بــازی از عــدم وجــود آن بــه شــدت رنــج 
مــی بــرد، عــدم وجــود خــودرو هــای دســت اول از شــرکت 
هایــی ماننــد بنــز، پورشــه و غیــره بــود کــه البتــه بــا وجــود 
بودجــه محــدود در آن زمــان قابــل توجیــه بــود و رویــه 
Slightly Mad Studios بــرای پــر کــردن ایــن نقطــه ضعــف 
بزرگ؛بــا خــودرو هــای شــبیه بــه خــودرو هــای ســطح اول 
روز دنیــا، ســعی در اصــاح ایــن نقیصــه داشــت ولــی حــاال 
بعــد از 2 ســال خبــر خــوب آن اســت ســازندگان بــازی بــه 
ایــن نقیصــه مهــم پــی بــرده انــد و حــاال وعــده حظــور بیــش 
از 200 خــودرو را در بــازی داده انــد کــه حــاال عــاوه بــر 
خــودرو هــای مخصــوص رقابــت در پیســت، شــاهد حظــور 
خــودرو مســابقات خــارج از پیســت نیــز خواهیــم بــود کــه 

بــه شــدت بــه ارزش خریــد ایــن بــازی خواهــد افــزود.
از ســوی دیگــر ســازندگان قصــد دارنــد کــه تعــداد موقعیــت 
هــای قابــل بــازی را بــه تعــداد پانــزده عــدد برســانند کــه 
عــاوه بــر پیســت هــای معــروف و اضافــه شــدن تعــدادی 
کــه مســابقات  ای  جــاده  خــارج  هــای  زمیــن  بهتریــن  از 
معروفــی در آن هــا برگــزار مــی شــود، حــاال شــاهد اضافــه 
شــدن یــک پیســت بــر روی یــک دریاچــه یــخ زده در نــروژ 
هســتیم کــه اولیــن بــار اســت راه خــود را بــر روی بــازی 
هــای ریســینگ پیــدا مــی کنــد کــه بــدون شــک تجربــه ایــن 
دریاچــه یــخ زده در یــک بــازی شــبیه ســاز چالــش بــر انگیــز 

و در عیــن حــال عالــی بــه نظــر مــی رســد.
در ضمــن همچنــان انتظــار داریــم کــه تعــدادی از پیســت 
های غیر رســمی مانند Road America و ســایر لوکیشــن 
هــای اینچنینــی نیــز در نســخه دوم حظــور داشــته باشــند 
کــه البتــه بــا توجــه بــه اســتقبالی کــه از ایــن مســیر هــای 
زیبــا و در عیــن حــال چالــش بــر انگیــز شــده بــود، بــه نظــر 
مــی رســد حظــور ایــن مســیر مســابقه ای و افــزوده شــدن 
بــه آن هــا نیــز در بــازی قطعــی باشــد. البتــه یکــی از ایــده 
هــای جــذاب مــی توانــد اضافــه کــردن مســیر هــای خاکــی 
صحرایــی ماننــد صحــرای بــزرگ و مســیر مســابقه ای داکار 

باشــد کــه اگــر تــا کنــون بــه ذهــن ســازندگان PC2 نرســیده 
باشــد امیدواریــم کــه حداقــل یــا در بســته هــای الحاقــی 
بــازی و یــا در نســخه بعــدی از بــازی شــاهد مســابقات 
اینچنینــی بــا گرافیــک واقعــی نســل هشــتمی و افکــت هــای 
گــرد و خــاک و ریختــن شــن و ماســه باشــیم کــه نــه تنهــا 

زیبــا بلکــه غیــر قابــل تصــور خواهــد بــود.
بــه طــور قطــع در بخــش گرافیکــی شــاهد بهبــود خواهیــم 
بــود ولــی جــدای از بهبــود افکــت هــا و رزولوشــن بــازی 
مخصوصــا بــر روی کنســول هــا، حــاال یکــی از مهمتریــن 
بــازی  فریــم  نــرخ  وضعیــت  بهبــود  مــا  هــای  خواســته 
اســت. در حالــی کــه بــازی بــه عنــوان یــک بــازی 60 فریــم 
بــر ثانیــه ای فروختــه شــد ولــی در حقیقــت شــاهد نــرخ 
فریمــی بودیــم کــه حتــی تــا عــدد 30 نیــز پاییــن مــی آمــد. 
امیدواریــم اعضــای Slightly Mad Studios ایــن بــار از 
ســایر ســازندگان ایــن نکتــه را متوجــه شــده باشــند کــه هــر 
چــه قــدر هــم بــازی شــما در ظاهــر زیبــا باشــد بــاز هــم در 
صورتــی کــه نــرخ فریــم در چنیــن عنوانــی کــه تفــاوت رتبــه 
ــری اشــتباه  ــم گی ــد تنهــا یــک تصمی اول و باخــت مــی توان
اســتدیو  باشــد.  هــا  فریــم  نمایــش  کــم  ســرعت  اثــر  در 
 Forza Motorsport ســری  عناویــن  ســازنده   Turn 10
پــس از ســاخت Forza 5 توانســت از اشــتباهات خــود 
درس بگیــرد و در نســخه ششــم بــا وجــود بهبــود گرافیکــی، 
شــاهد کوچــک تریــن افــت فریــم از عــدد 60 نبودیــم در 
 1080p حالیکــه بــازی در تمــام طــول لحظــات بــا رزولوشــن
اجــرا مــی شــدالبته ایــن نــرخ فریــم ثابــت بــدون هزینــه هــم 
نبــود و بــا دقــت در تصاویــر بــازی مــی شــد متوجــه شــد 
ــات اجســام و  ــا کاهــش رزولوشــن و جزیی کــه Turn 10 ب
خــودرو هــای دور دســت توانســت کــه بــه ایــن مهــم دســت 
یابــد. ســونی در طــول ســالیان اخیــر نشــان داده اســت کــه 
متوجــه اهمیــت نــرخ فریــم شــده اســت و گــواه آن عناویــن 

اخیــر ایــن شــرکت اســت.
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البتــه بهینــه ســازی بــازی بــر روی رایانــه هــای شــخصی شــتایش بــر انگیــز بــود و 
ــی بــر  ــی کــه بــه راحت ــار ســاخت عنوان ــود در کن Slightly Mad Studios توانســته ب
روی هــر دســتگاهی قابــل اجــرا بــوده اســت، یــک بنچمــارک گرافیکــی نیــز خلــق کنــد. 
دقــت بــه جزییــات در سراســر نســخه اول قابــل مشــاهده بــود و ایــن مســئله انتظــار 
مــا از نســخه دوم را بــه شــدت بــاال مــی بــرد. جــدا از دقــت بــه جزییــات داخــل و 
بیــرون هــر خــودرو، نمایــش زیبــای مســیر هــای جــاده ای و کیفیــت و تنــوع آن هــا 
ــرد.  ــاال مــی ب ــر را ب ــاز هــم ســطح توقــع مــا از نســخه بعــدی و نســخه هــای بعــد ت ب
 Forza بــه احتمــال بســیار بــاال همچنــان SMS البتــه بــه دلیــل محدودیــت هــای کلــی
7 باالتریــن ســطح جزییــات مســیر هــا ) شــامل ویژگــی هــای کوچکــی همچــون محــل 
جمــع شــدن آب در حیــن بــاران بــر روی پیســت( و خــودرو هــا را خواهــد داشــت کــه 

بــه مــرور زمــان شــاید باقــی اســتدیو هــا نیــز متوجــه اهمیــت ایــن جزییــات کوچــک 
بــرای بــازی بــازان بشــوند.

در کنــار جزییــات گرافیکــی زیبــا و فــراوان، امــکان پشــتیبانی موتــور بــازی از رزولوشــن 
12K ) کــه البتــه معــادل 3 تصویــر 4K در کنــار هــم اســت ( کــه بســیاری از بــازی هــا 
حتــی از تــوان پــردازش یــک مانیتــور یــک تکــه 8K را ندارنــد، یکــی از دیگــر از نقــاط 
قــوت ایــن ســری محصــوب مــی شــود کــه البتــه بــرای دســتیابی بــه ایــن رزولوشــن نــه 
تنهــا بــه 3 مانیتــور بــا ایــن رزولوشــن، بلکــه بــه یکــی از قــدرت منــد تریــن رایانــه هــای 
شــخصی بــه همــراه 2 عــدد از قــدرت منــد تریــن کارت هــای گرافیکــی روز بــازار نیــز 

نیــاز داریــد کــه چنــدان هــم عجیــب نیســت.

نســخه اولProject Cars چنــدان بــدون نقــص هــم نبــود و یکــی از مهمتریــن ایــرادات وارده 
بــه بــازی رابــط کاربــری بــه شــدت ضعیــف آن بــود کــه حتــی بــازی بــازان حرفــه ای ایــن عنــوان 
نیــز همچنــان گاهــی اوقــات در آن ســردرگم خواهنــد شــد. البتــه راه حــل نیــز بســیار ســاده 
اســت و بــا طراحــی صفحــه بــه صفحــه منــو بــازی ایــن مشــکل قابــل رفــع اســت. همچنیــن در 
دســترس بــودن تمــام خــودرو هــا از همــان اولیــن لحظــه ) حتــی بــرای رقابــت آزاد( چنــدان 
جــذاب نیســت و از ارزش تکــرار پذیــری بــازی و تــاش بــرای بدســت آوردن خــودرو هــای 

بیشــتر مــی کاهــد.
البتــه بزرگتریــن ایــراد بــازی، فیزیــک بــه شــدت مصنوعــی خــودرو هــا و بــاگ هــای مرتبــط بــه 
آن بــود کــه اگــر شــما ایــن بــازی را در کنــار آخریــن نســخه از ســری فورتــزا قــرار مــی دادیــد، 
بــدون شــک واکنــش خــودرو هــا در برابــر تصادفــات و عــوارض جــاده ای، بــه شــدت شــما را از 
بــازی دور مــی کــرد. البتــه بــاز هــم بدلیــل بودجــه محــدود و عــدم امــکان اجــرای شــبیه ســازی 
هــای بیشــتر، شــاید در ابتــدا ایــن موضــوع عــادی بــه نظــر برســد ولــی وجــود عناویــن دســت 
اول موجــود در بــازار و امــکان تجربــه آن هــا توســط اســتدیو ســازنده و بــه الطبــع امــکان ایــده 
بــرداری از آن هــا بــدون شــک ایــن نقــص در فیزیــک بــازی قابــل قبــول نیســت و وجــود آن در 
نســخه دوم باعــث مــی شــود کــه نــه تنهــا بــازی در نظــر منتقدیــن پاییــن بیایــد، بلکــه حتــی 

طرفــداران خــود را نیــز از دســت خواهــد داد.
در پایــان بــه نظــر مــی رســد کــه امســال ســال بســیار خوبــی بــرای طرفــداران بــازی هــای 
ریســینگ در هــر ســبکی باشــد. از ســوی مایکروســافت امســال شــاهد عرضــه هفتمیــن 
نســخه از Forza Motorsport برای XB1 و PC هســتیم و ســونی نیز باالخره پس از غیبتی 
 PC2 نیــز بــا عرضــه SMS را عرضــه مــی کنــد. اســتدیو GT طوالنــی نســخه جدیــدی از ســری
بــرای تمــام پلتفــرم هــای موجــود بــه آتــش رقابــت بیــن ایــن عناویــن خواهــد افــزود و امســال 
خواهیــم دیــد کــه بــر روی کنســول هــا کــدام یــک حــرف اول را خواهنــد زد. ولــی بــر روی رایانــه 
هــای شــخصی داســتان کمــی متفــاوت اســت و از آن جایــی کــه ســونی عنــوان خــود را بــر روی 
ایــن پلتفــرم عرضــه نمــی کنــد و بــه جــز Forza Apex امســال بــرای اولیــن بــار شــاهد عرضــه 
یکــی از نســخه هــای اصلــی ســری Forza Motorsportبــر روی رایانــه هــای شــخصی هســتیم، 
بایــد دیــد کــدام یــک از ایــن دو عنــوان مــی توانــد برنــده ایــن رقابــت شــود کــه خوشــبختانه هــر 

دو ســازنده نیــز وعــده ارائــه یــک شــاهکار گرافیکــی بهینــه را داده انــد. 
 امــا در ســوی دیگــر ماجــرا بــا عرضــه نســخه بعــدی از ســری Need for Speed، طرفــداران 
بــازی هــای ریســینگ آرکیــد هــم بــی کار نخواهنــد بــود ولــی بــا عــدم موفقیــت تقریبــا تمــام 
نســخه هــای نســل هشــتمی بــازی، تــا حــدی انتظــار مــا از ایــن نســخه هــم پاییــن خواهــد آمــد 
کهامیــد واریــم کــه ایــن ســری نیــز بــه روز هــای اوج خــود بازگــردد و شــاهد رقابــت ایــن ســری 
بــا مجموعــه دیگــر بــازی هــای ریســینگ مایکروســافت یعنــی Forza Horizon  هــم باشــیم.
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حداقــل بــر روی کاغــذ امســال FM7 از تمــام رقبــای خــود، بــا وجــود بــاالی 700 خــودرو و 30 پیســت مســابقه جلــو تــر اســت. 
در مقایســه هــر دو عنــاون PC2 و GT:Sport، هــر دو وعــده 200 خــودرو و 15 مســیر مســابقه ای را داده انــد. بــا ایــن کــه 
همیشــه بیشــتر بــه نظــر بهتــر هــم مــی رســد ولــی بــاز هــم بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــدام عنــوان بهتــر از بقیــه عمــل مــی کنــد.

در هــر صــورت امســال بــا وجــود ایــن همــه عنــوان دســت اول بــه طــور قطــع ســال بــازی هــای ریســینگ خواهــد بــود و بایــد 
دیــد کــه کــدام عنــوان مــی توانــد نظــر طرفــداران را بــه خــود بیشــتر جلــب کنــد ولــی بــه طــور خاصــه در ســمت ســونی شــاهد 
بازگشــت ســری GT بــا عنــوان GT:Sport هســتیم کــه تنهــا بــرای کنســول ســونی نیــز عرضــه مــی شــود ولــی مایکروســافت 
بــاFM7 بــر روی خانــواده کنســول هــای XB1 و رایانــه هــای شــخصی قشــر بیشــتری را مــی توانــد بــه خــود جلــب کنــد ولــی 
 Play احتمــال عرضــه بــازی فقــط بــر روی اســتور وینــدوز مــی توانــد نقطــه ضعــف بزرگــی محســوب شــود کــه شــاید قابلیــت
Any Where شــبکه مایکروســافت بتوانــد تــا حــدی ایــن نقــص را پوشــش دهــد ولــی بایــد در نظــر داشــت کــه احتمــال عرضــه 
بــازی بــر روی شــبکه اســتیم، بــا وجــود قــرار داشــتن تعــدادی دیگــر از عناویــن ایــن شــرکت چنــدان دور از انتظــار نیســت 
ولــی Project Cars 2  بــدون داشــتن هــر گونــه محدودیــت در پلتفــرم عرضــه خــود، باقــرار گیــری در هــر ســه اســتور بــزرگ 

پتانســیل باالیــی بــرای فــروش خــود دارد.
در هــر صــورت بایــد تــا پایــان تابســتان بــرای عرضــه ایــن عنــوان و تــا 2 مــاه بعــد بــرای اولیــن رقیــب یعنــی FM7 منتظــر مانــد. 

عنــوان انحصــاری ســونی نیــز در تاریــخ نامعلومــی در ســال 2017 عرضــه خواهــد شــد.
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اولین نگاه

شیطان باز می گردد

اولین نگاه

حسین صدری
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شــینجی میکامــی از دوران کودکــی بــه بــازی هــای 
ویدئویــی عاقــه داشــت. اشــتیاق و ارادت فــراوان 
او بــه ایــن صنعــت باعــث شــد از طریــق بروشــوری 
کــه یکــی از دوســتانش بــه دســتش رســانده بــود 
بــا کمپانــی کپــکام آشــنا شــود. میکامــی پــس از 
قــرار  تاثیــر  بــه شــدت تحــت  بــا آن هــا  ماقــات 
گرفــت و مصمــم شــد در ایــن صنعــت فعالیتــش 
را جــدی کنــد. او در مصاحبــه ی کپــکام پذیرفتــه 
شــد و توانســت بــه ایــن کمپانــی راه یابــد. در آنجــا 
 Who Framed نظیــر  بازی هایــی  روی  بــر  ابتــدا 
Roger Rabbit و Goof Troop کار کــرد و بعــد 
هــا ســطح کارش را افزایــش داد. میکامــی تصمیــم 
 Sweet گرفــت تــا بــر روی عنوانــی بــا ســبک بــازی
Home کار کنــد. بــازی ترســناکی کــه مدتــی پیــش 
ترتیــب  بدیــن  بــود.  کپــکام عرضــه شــده  توســط 
اولیــن جرقه هــای Resident Evil بوجــود آمدنــد. 
ســنگ  و  مخالفت هــا  هــا،  ناســازگاری  وجــود  بــا 
باالخــره  میکامــی  پــروژه ی  کپــکام،  اندازی هــای 
 Resident نــام  بــا  کــه  هنگامــی  و  شــد  ســاخته 
Evil )کــه بــه نظــر میکامــی نامــی اســت احمقانــه!( 
چشــم های  توانســت  شــد  غربــی  بازارهــای  وارد 
میکامــی  کنــد.  خیــره  خــود  فــروش  بــا  را  همــه 
اثــری از هــر نظــر موفــق ســاخته بــود و توانســت 
بــا آن اســتاندارد های جدیــدی را بــرای ادونچرهــا 
تعریــف کنــد. میکامــی پــس از آن بــا اســتودیو ها 
فــوق  آثــار  و  کــرد  همــکاری  زیــادی  اشــخاص  و 
العــاده ای بــر جــای گذاشــت کــه نــام او را بیــش از 
پیــش بــه همــگان شناســاندند. او در ســال 2014 
عنوانــی بــه نــام The Evil Within را کارگردانــی 
کــرد کــه بــه دریافــت بازخــورد هــای فوق العــاده ای 
انجامیــد. هــم اکنــون خبــر ســاخته شــدن ادامــه ای 
بــر آن باعــث شــده تــا موجــی از شــادی در میــان 
اگرچــه  آیــد.  بوجــود  صنعــت  ایــن  دوســتداران 
مشــخص شــده خــود میکامــی شــخصا کارگردانــی 
بــازی را بــر عهــده نــدارد امــا بــاز هــم ســازندگان 

بــازی از وجــود و نصایــح او بهره مند انــد.

در نخســتین شــماره از The Evil Within و بســته هــای الحاقــی ای کــه بــرای آن عرضــه 
شــد مــا پروتاگونیســتی را ماقــات کردیــم بــه نــام سباســتین. او یــک کارآگاه کارکشــته اســت 
کــه زندگــی ســختی داشــته و بــه دشــواری بــه آنچــه اکنــون دارد رســیده اســت. سباســتین 
در کار خــود نظیــر نــدارد. او کار آگاهــی تیــز و بــا هــوش اســت کــه هــر پرونــده ای کــه بــه 
دســتش برســد را رنــده شــده )!( تحویــل مــی دهــد. امــا کار قهرمــان مــا در داســتان بــازی اول 
اندکــی ســخت مــی شــود. در بــازه ی زمانــی ای کــه بــازی در آن رخ داده اســت، سباســتین 
طــی حوادثــی دردنــاک، دختــر و همســر خــود را از دســت داده اســت. همیــن مســئله باعــث 
شــده درد هــا و مشــکات روانــی بســیاری برایــش بوجــود آیــد. از زمــان بوقــوع پیوســتن 
ایــن رخــداد هــای وحشــتناک، او بــه دفعــات بســیار در بــار هــا دیــده مــی شــد و شــدیدا 
بــه نوشــیدن الــکل معتــاد شــده بــود. ایــن مســائل دســت بــه دســت هــم داده بودنــد تــا 
سباســتین اصــا از لحــاظ روحــی حــال و روز خوشــی نداشــته باشــد. از بخــت بــد، وضــع 
روانــی او مصــادف شــده بــود بــا ســپردن یــک پرونــده ی عجیــب و غریــب بــه او کــه در یکــی 
از بیمارســتان هــای شــهر جریــان داشــت. بیمارســتانی کــه در باطــن بســیار بیشــتر از یــک 

بیمارســتان معمولــی بــود.
ایــن بیمارســتان در واقــع محلــی بــود کــه تشــکیاتی شــیطانی بــه نــام Mobius فعالیــت هــا 
و آزمایشــات خــود را انجــام مــی داد و پوششــی بــود تــا ایــن تشــکیات بتوانــد از دیــد مــردم 
در امــان بمانــد. Mobius بــا اســتفاده از دســتگاهی بــه نــام STEM قصــد داشــت تــا بــه 
اهــداف خــاص خــود برســد. اهدافــی کــه بــه زعــم خودشــان تنهــا راه بــرای حاکــم شــدن نظــم 
و آرامــش جهانــی بــود. STEM دســتگاهی بــود کــه مــی توانســت تعــدادی از اشــخاص را بــه 
دنیــای یــک ذهــن ببــرد. ایــن دســتگاه یــک ذهــن را بــه عنــوان هســته ی اصلــی انتخــاب مــی 
کــرد و افــراد دیگــر را وارد دنیــای پــر پیــچ و خــم آن مــی نمــود. در ایــن مواقــع شــخصی کــه 
ذهنــش بــه عنــوان میزبــان قــرار گرفتــه همــه چیــز ایــن دنیــا را تحــت کنتــرل دارد. سباســتین 
بــه طــور ناخواســته وارد ایــن دنیــا مــی شــود و اتفاقــات داســتان شــماره ی اول برایــش رخ 

مــی دهنــد.
Mobius در ابتــدا هدفــی نامشــخص دارد. در بــازی اصلــی صرفــا ســایه ای از آن هــا بــر ســر 
بــازی دیــده مــی شــود امــا کســی نمــی دانــد آن هــا واقعــا چــه هســتند و چــه هدفــی دارنــد. 
در دو بســته ی الحاقــی ای کــه بــرای بــازی عرضــه شــد ایــن موضــوع تــا حــد زیــادی روشــن 

شــینجی میکامــی یقینــا از بــزرگان عرصــه 
اســت.  ویدئویــی  هــای  بــازی  تولیــد  ی 
بســیاری از اســتاندارد هــا و ویژگــی هایــی 
کــه اکنــون در آثــار ایــن صنعــت مــی بینیــم 
بــه لطــف وجــود ایــن کارگــردان بــزرگ بــه 
دنیــای گیــم معرفــی شــده انــد. میکامــی را 
پــدر تــرس نامیــده انــد. کســی کــه بــا خلــق 
ســری پــر افتخــار Resident Evil یکــی از 
ویدئوگیــم  تاریــخ  هــای  فرنچایــز  برتریــن 
را بــه جهــان عرضــه داشــت و از آن پــس 
از  بــازی  هــزاران  هــای  الگوگیــری  شــاهد 
نســخه هــای مختلــف ایــن ســری بودیــم. 

پــس از ماجــرا هــای دنبالــه هــای ایــن ســری 
و خداحافظــی کپــکام و میکامــی، ایــن بــازی 
ســاز بــه ســاخت عناویــن دیگــری روی آورد. 
بــا بــازی ســاز هــای مشــهور و بــزرگ دیگــر 
همــکاری کــرد و بــه اســتودیو هــای بزرگــی 
ــا در ســاخت بــازی یاریشــان دهــد.  رفــت ت
بــه  کــه مجــددا  بــود   2014 امــا در ســال 
 The ســراغ تخصــص قدیمــی اش رفــت. 
میکامــی  کــه  بــود  عنوانــی   Evil Within
قصــد داشــت بــا آن بــار دیگــر نــام ســبک 
وحشــت را بــر ســر زبــان هــا بینــدازد و ایــن 

ژانــر بــی جــان را از خــاک بیــرون بکشــد.

ترسناک ترین پدر!

در شماره اول بازی چه گذشت؟
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می شــود. آن هــا قصــد دارنــد بــا ایــن دســتگاه دنیــا را تغییــر دهنــد و بــه وســیله ی آن نظــم و آرامــش جهانــی را برقــرار 
ســازند. جالــب اینجــا اســت کــه بــا وجــود داشــتن چنیــن هدفــی، از هیــچ کــدام از کار هایــی کــه انجــام مــی دهنــد بویــی 

از صلــح و آرامــش بــه مشــام نمــی رســد! حــال سباســتین چگونــه بــه ایــن میــان کشــیده شــده؟ پاســخ ســاده اســت.
بــه اســتخدام  کــه  بــا گذشــته ای بســیار دشــوار  را معرفــی کنیــم. دختــری  آگاه جولــی کیدمــن  بایــد کار  ابتــدا 
نیــرو هــای پلیــس در مــی آیــد و بــه تیــم سباســتین ملحــق مــی شــود. سباســتین بــه او اعتمــاد مــی کنــد و او 
را تعلیــم مــی دهــد. بــرای ســال هــا کیدمــن زیــر دســت سباســتین بــزرگ شــد و آمــوزش هــای الزم را دیــد و 
اکنــون بــه کارآگاهــی زبردســت تبدیــل شــده اســت. امــا اوضــاع ایــن دختــر کمــی پیچیــده تــر از آن اســت کــه مــا 
فکــر مــی کنیــم. او پیــش از ایــن کــه بــه سباســتین ملحــق شــود یکــی از اعضــای Mobius بــوده اســت و هنــوز 
هــم بــرای آن هــا کار مــی کنــد. کشــیده شــدن سباســتین بــه دنیــای STEM تــا حــدی تقصیــر کیدمــن بــوده. امــا 
بــازی اصلــی اندکــی  STEM چــه کار مــی کــرده؟ نقــش او در  اینجــا اســت کــه خــود کیدمــن در  ســوال اصلــی 
پیچیــده بنظــر مــی رســد امــا در دو بســته ی الحاقــی ای کــه بــرای بــازی عرضــه شــده بیشــتر دربــاره ی او مــی 
فهمیــم. کیدمــن بــه نوعــی خــود نیــز بــازی خــورده ی Mobius اســت. کســی کــه بــرای نجــات یــک شــخص وارد 
دنیــای STEM مــی شــود امــا بعــدا متوجــه مــی شــود کــه او دروغ هــای بســیاری از ایــن کمپانــی شــنیده اســت. 
 کیدمــن یکــی از مهــم تریــن شــخصیت هــای بــازی دوم اســت و نقشــی اساســی در داســتان آن ایفــا مــی کنــد.
ســازندگان بــه وضــوح تاکیــد کــرده انــد کــه حتــی اگــر نســخه ی قبلــی ایــن بــازی را تجربــه ننمــوده ایــد، مــی توانیــد 
بــا خیــال راحــت بــه ســراغ شــماره ی دوم بیاییــد. ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه ایــن بــازی نســبت بــه داســتان شــماره 
قبــل بــی وفــا باشــد. بــازی صرفــا بــرای بازیکنانــی کــه تــازه بــه ایــن ســری روی آورده انــد نیــز قابــل فهــم خواهــد بــود و 

مشــکلی بــرای آنــان پیــش نخواهــد آمــد.

و اما آغاز شماره ی دوم...

دستگاه ارتباط دهنده و تعامل با دنیای واقعی

بــه وســیله ی  امــا  Union گیــر کــرده اســت.  سباســتین در دنیــای 
بــا  توانــد  مــی  او   Communicator نــام  بــه  دســتگاهی مخصــوص 
دنیــای واقعــی نیــز تعاماتــی داشــته باشــد. در واقــع ایــن امــکان بــه 
لطــف همــکار او یعنــی جولــی کیدمــن میســر شــده اســت. سباســتین 
از کیدمــن دربــاره ی بخــش هــای مختلــف آنیــن اطاعــات مــی گیــرد 
و کمــک هــای بســیاری از ســوی او دریافــت مــی کنــد. ایــن وســیله 
همچنیــن در داســتان بــازی نیــز کاربــرد هــای بســیاری درد و ایــن 
توانایــی در آن طراحــی شــده کــه برخــی از اتفاقــات و رخــداد هــای 
گذشــته ی دنیــای آنیــن را مجــددا بازســازی کــرده و بــه سباســتین 
ایــن  بــا دیــدن  بــازی مــی تواننــد  نشــان دهــد. بازیبــازان در طــول 
اتفاقــت و کنــار هــم گذاشــتن آن هــا بــه گذشــته ی آنیــن پــی ببرنــد 
و بــا ایــن دنیــای مرمــوز و پــر از کابــوس هــای خطرنــاک بیشــتر آشــنا 
 Objective همچنیــن مــی توانــد هــدف و Communicator .شــوند
بــازی را نیــز مشــخص کنــد. از آنجــا کــه سباســتین در ایــن دنیــا تنهــا 
ــازی حضــور دارنــد، بســیار مهــم  نیســت و دیگــر انســان هــا نیــز در ب
اســت کــه وســیله ای بــرای دیــدن اهــداف داشــته باشــد. کســانی کــه 
در بــازی حاضــر انــد گاه مــزدوران Mobius هســتند و گاه متحــدان 
و انســان هــای بخــت برگشــته ای کــه تــاش مــی کننــد خودشــان را 
از ایــن دنیــا نجــات دهنــد. سباســتین بــا پیــدا کــردن ایــن اشــخاص و 
صحبــت کــردن بــا آن هــا مــی توانــد اطاعــات مهمــی از آنــان دریافــت 
کنــد. او همچنیــن Side Quest هــای بســیاری از آن هــا دریافــت مــی 
کنــد و ایــن باعــث مــی شــود از اتفاقاتــی کــه در آنیــن رخ مــی دهــد 

درک صحیــح تــری داشــته باشــد.

در ایــن بــازی سباســتین هنــوز از اتفاقــات شــماره ی اول رنــج مــی بــرد. او 
کــه بــا Mobius آشــنا شــده و مــی دانــد کــه آن هــا چــه نقشــه هــای شــومی 
در ســر دارنــد تصمیــم میگیــرد کــه دانســته هایــش را فــاش کنــد و راز آن هــا 
را برمــا ســازد. امــا چــون هیــچ گونــه مدرکــی نــدارد و پیشــتر نیــز ســابقه ی 
روانــی خرابــی داشــته کســی حرفــش را بــاور نمــی کنــد. از طرفــی بــه خاطــر 
شــانس مزخــرف سباســتین هــر کســی کــه بــه نوعــی شــاهد اتفاقــات و 
رخــداد هــای بــازی اول بــوده یــا جــان بــه جــان آفریــن تســلیم کــرده و یــا بــه 
طــرز مشــکوکی گــم شــده اســت! مــردم تصــور مــی کننــد سباســتین دیوانــه 
شــده و او از کار خــود اخــراج مــی شــود. در چنیــن شــرایطی خبــر جدیــدی 

از راه مــی رســد.
مــی دانیــم کــه ســال هــا پیــش از حــوادث شــماره ی قبلــی، سباســتین 
دختــر خــود را طــی یــک آتــش ســوزی از دســت مــی دهــد. آتــش ســوزی ای 
ــه تباهــی مــی کشــاند. تصــور مــا و خــود  ــرای همیشــه ب کــه زندگــی او را ب
سباســتین در تمــام طــول بــازی اصلــی ایــن چنیــن بــود. امــا هــم اکنــون 
مشــخص شــده اســت کــه دختــر سباســتین هنــوز زنــده اســت. داســتان ایــن 
ــی کــه در واقــع ذهــن  ــان دارد. دنیای ــام Union جری ــه ن ــی ب ــازی در دنیای ب
لیلــی، دختــر سباســتین هســته ی اصلــی آن اســت. )چــه نــام بــا مســمایی!( 
و سباســتین بایــد دختــرش را نجــات دهــد. طبــق گفتــه هــای ســازندگان ایــن 
دنیــا طراحــی بســیار یکتایــی داشــته و تــک تــک بخــش هــای آن بــه صــورت 
بــاز طراحــی شــده انــد تــا بازیبــازان آن را بگردنــد و چیــز هــای تــازه بیابنــد.
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اگــر بــازی قبلــی ایــن ســری را تجربــه کــرده باشــید 
مــی دانیــد کــه Evil Within جــدای از ترســناک 
بودنش در گیم پلی اش هیچ چیز کم نگذاشته 
و چنــان آزادی عملــی را در اختیــار بازیبــاز مــی 
گــذارد کــه مشــابه آن کمتــر دیــده شــده. در ایــن 
ــزار  ــواع و اقســام ســاح هــا، اب ــا ان ــز ب شــماره نی
آالت و گجــت هــا روبــر هســتیم کــه تنــوع بســیار 
اختیارمــان  در  را  فراوانــی  عمــل  آزادی  و  زیــاد 
قــرار مــی دهنــد. ایــن اســلحه هــا و ابــزار آالت 
کمــک مــی کننــد تــا انــواع و اقســام دشــمنان را از 
پــای در آوریــد و مهمتــر از همــه وظیفــه ی شــما 
ایــن اســت کــه بــه بهتریــن شــیوه ی ممکــن منابــع 
خــود را مدیریــت کنیــد. صحبــت از منابــع شــد. 
بایــد بــه یکــی از ویژگــی هــای بــازی اشــاره کنیــم 
کــه حداقــل بــرای ایــن نگارنــده آنقــدر خوشــحال 
کننــده و دلپذیــر اســت کــه از همیــن حــاال صبــر 
کــردن بــرای بــازی را برایــش ســخت کــرده! اگــر 
تجربه ی شــماره اول را داشــته باشــید می دانید 
کــه جســت و جــو کــردن در محیــط هــای مختلــف 
و پیــچ در پیــچ ایــن بــازی بــه قــدری جــذاب بــود 
شــد  نمــی  حاضــر  وجــه  هیــچ  بــه  بازیبــاز  کــه 
بــدون گشــتن وجــب بــه وجــب آن محیطــی را 
برابــر  چنــد  از  بــار  ایــن  ســازندگان  کنــد.  تــرک 
بــزرگ تــر شــدن محیــط هــای بــازی خبــر داده 
انــد و قــرار اســت ایــن محیــط هــا را بــا انــواع و 

اقســام وســایل مختلــف و امکانــات و تجهیــزات 
پــر کننــد تــا شــما خودتــان تصمیــم بگیریــد قــرار 
اســت چگونــه در ایــن دنیــا زنــده بمانیــد و پیــش 
برویــد. مثالــی کــه بنظــرم کامــا حــق مطلــب را 
ادا مــی کنــد آن بــاس معــروف شــماره ی اول 
اســت کــه درمراحــل ابتدایــی بــازی او را ماقــات 
اره  بــا  کــه  پیکــری  غــول  هیــوالی  کردیــم.  مــی 
راه  بــه دنبــال سباســتین  غــول آســایش  برقــی 
مــی افتــاد و همــه را زهــره تــرک کــرده بــود. اگــر 
بــه یــاد داشــته باشــید در ایــن مرحلــه ابــزار آالت 
و وســایل بســیار زیــادی بــرای کشــتن او وجــود 
داشــت. مــن جملــه تیغــه هایــی کــه بــا کشــدن 
دســته ای خــاص از ســقف یــک ســاختمان بــه 
زمیــن مــی ریختنــد و مــی شــد از آن هــا بــرای 
کشــتن بــاس اســتفاده کــرد. )کــه البتــه کردیــم 
و نشــد!( از ایــن نمونــه هــا قــرار اســت در بــازی 
 دوم نیــز بــه وفــور یافــت شــود و مــا را شــاد کنــد.
دیگــر مــوردی کــه البتــه هنــوز حرفــی دربــاره ی آن 
زده نشــده امــا بــدون شــک در بــازی وجــود دارد 
بحــث ارتقــای کارکتــر اســت. در بــازی پیشــین 
سیســتم بســیار بــی نقــص و عالــی ای را در ایــن 
زمینــه شــاهد بودیــم. سباســتین مــی توانســت 
بــا جمعــاوری مایعاتــی ســبز رنــگ، مــواردی نظیــر 
ســامتی، حداکثــر توانایــی در حمــل گلولــه هــا و 
ســایر پارامتر های مهم و تاثیر گذار در گیم پلی 

را ارتقــا بخشــد. انتظــار داریــم در ایــن بــازی نیــز 
شــاهد چنین سیســتمی باشــیم و ســازنگان حتی 
 آن را گســترده تــر و باکیفیــت تــر ارائــه کننــد.

موضــوع دیگــری کــه گیــم پلــی بــازی را شــدیدا 
جالــب و ســرگرم کننــده مــی کنــد کمبــود هــای 
مختلــف و محدودیــت هــا در منابــع اســت. در 
ایــن بــازی ســامتی کــم اســت، گلولــه هــا کــم 
هســتند و آیتــم هــای خــوب نیــز کــم پیــدا مــی 
دشــمن  بخواهــد  دلتــان  تــا  عــوض  در  شــوند. 
عوضــی و جــان ســخت در محیــط هــا ریختــه! 
پــس بایــد حواســتان باشــد کــه ایــن آیتــم هــا را 
درســت مدیریــت کنیــد. ســازندگان تاکیــد کــرده 
انــد کــه ایــن کمبــود هــا در بــازی دوم اســتراتژیک 
تــر بــوده و در خدمــت گیــم پلــی انــد. همچنیــن 
تاییــد شــده کــه ایــن بــار قابلیــت کرفتینــگ نیــز در 
بــازی وجــود دارد. بدیــن معنــا کــه شــما قدریــد 
تــا منابــع مختلــف و مــواد را از گوشــه بــه گوشــه 
محیــط جمعــاوری نمــوده و منابــع مــورد نیازتــان 
هــم  مــورد  ایــن  بســازید.  هــا  آن  طریــق  از  را 
بــه اســتراتژیک تــر شــدن گیــم پلــی کمــک مــی 
کنــد و هــم باعــث مــی شــود اهمیــت جســت و 
جــو بســیار بــاال رود. بــه امیــد ایــن کــه همــه ی 
ــا کیفیــت هــر چــه بیشــتر در  ایــن مکانیــک هــا ب
بــازی بــه کار رونــد و شــاهد اثــری زیبــا و خــوش 

ســاخت باشــیم.

گیم پلی چه چیز هایی تدارک دیده؟

Friday the 13th

انتشــار ترســناک و  تاریــخ  بــه  امــا مــی رســیم  و 
یــک  نــام   Friday the 13th بــازی.  ایــن  جــذاب 
شــامل  کــه  اســت  امریکایــی  ترســناک  فرنچایــز 
کتــاب هــا، کمیــک  از جملــه  زیــادی  محصــوالت 
هــا، فیلــم هــای ســینمایی، بــازی هــای ویدئویــی 
و... مــی شــود. فرنچایــزی کــه بــه قــدری محبــوب 
کــه  آن  بــه  بــازی کامپیوتــری مربــوط  کــه  اســت 
چنــدی پیــش عرضــه شــد بــا وجــود عملکــرد بســیار 
افتضاحــش هنــوز هــم بســیار پــر فــروش اســت. 
در هــر صــورت عوامــل The Evil Within تصــور 
کــرده انــد کــه تاریــخ و زمانــی کــه نــام ایــن فرنچایــز 
بــرای  ســال  روز  بهتریــن  دهــد  مــی  تشــکیل  را 
عرضــه کــردن یــک بــازی ترســناک اســت. ایــن گونــه 
هــم خیلــی خفــن تــر و اتمســفریک تــر جلــوه مــی 
کننــد و هــم همــه ی بازیبــازان، تاریــخ عرضــه ی 
ــازی در روز  ــن ب ــر مــی شــوند! ای ــازی را از ب ــن ب ای
ســیزدهم مــاه اکتبــر همیــن امســال )بلــه! شــوخی 
دیگــر  بــار  و  شــد  خواهــد  عرضــه  کنیــم!(  نمــی 
طرفــداران ژانــر وحشــت را بــه وجــد خواهــد آورد.
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شــاید پــس از افتضاحــات پرتکــراری کــه EA Games در ســاخت 
حلقه هــا  اربــاب  ســینمای  فیلم هــای  از  مختلــف  هــای  اقتبــاس 
بــه بــار اورد، هیــچ کــس تصــورش را هــم نمی کــرد کــه ایــن نــام 
درخشــان در عرصــه ادبیــات و ســینمای فانتــزی، روزی بازهــم در 
قالــب یــک بــازی ویدئویــی موفــق بازگــردد. بــرای طرفــداران تالکیــن، 
پرســه زدن در ســرزمین میانــه، بــا گرافیکــی چشــم نــواز و مبــارزه ای 
ــا شــده  ــه یــک روی ــل ب ــن( تبدی ــه جــز نســخه آنای درخــور توجــه )ب

بــود. امــا در ســال 2014، یــک پدیــده ظهــور کــرد و بــه همــه نشــان 
داد کــه پتانســیل بی حــد و حســاب دنیــای تالکیــن، اگــر بــه درســتی 
مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد، قطعــاً تبدیــل بــه شــاهکار خواهــد شــد. 
 Middle-earth: Shadow of( مــوردور  ســایه  میانــه:  ســرزمین 
Mordor(، یــک بــازی بســیار عالــی در ســبک اکشــن نقــش آفرینــی 
بــود کــه پــس از گذشــت ســه ســال، همگــی منتظــر عرضــه شــدن 

ــه اش، یعنــی ســایه جنــگ هســتیم. دنبال

عنــوان  بــه  می تــوان  را   Middle-earth: Shadow of War
کــرد. معرفــی   2017 ســال  عناویــن  تریــن  انتظــار  مــورد  از   یکــی 
ســایه جنــگ در بخــش داســتانی، بافاصــه پــس از پایــان نســخه قبلــی 
آغــاز می شــود و ماجــرای جنــگ طوالنــی و نابرابــر تالیــون بــا ســرزمین 
مــوردور و ســایه های آرمیــده اش را روایــت خواهــد کــرد. تالیــون رنجــری  
از گانــدور کــه یکــی از نگهبانــان دروازه ســیاه مــوردور و مینــاس ایثیــل بــود. 
طــی اتفاقــات بــازی اول، او جســمش را بــا کلبریمبــور، یکــی از بزرگتریــن 
قــدرت  حلقه هــای  از  تعــدادی  ســازنده  و  میانــه،  ســرزمین  الف هــای 
شــریک شــده اســت. امــا جنــگ میــان تالیــون و ســائورون، فرمانــروای 
تاریکــی، ایــن بــار جــدی تــر از نســخه قبلــی دنبــال شــده و تالیــون بــه 
کمــک روح کلبریمبــور، اســتاد حلقــه ســازی، بــه دنبــال تصــرف مــوردور 
اســت. او قصــد دارد بــا شکســت دادن ســائورن حتــی قبــل از وقایــع جنــگ 
ــه تازگــی ســاخته  ــور ب ــه کمــک حلقــه قدرتــی اســت کــه کلبریمب حلقــه، ب
اســت، تبدیــل بــه پادشــاهی مقتــدر شــده و از گســترش شــرارت در جهــان 
جلوگیــری کنــد. طــی صحبــت هــای ســازندگان، مشــخص شــد کــه آن هــا 
بــرای ایجــاد فضــای داســتانی بهتــر، و دســت یابــی بــه روایتــی تنــش زا ، 
زمــان رویــداد برخــی از وقایــع مهــم ســری اربــاب حلقــه هــا را دچــار تغییــر 
کرده انــد. بعــه عنــوان مثــال، آن هــا تاریــخ تســخیر شــدن مینــاس ایثیــل 
)بــرج طلــوع مــاه( توســط »ویچ کینــگ از انگمــار« )پادشــاه جادوپیشــه(

و تبدیــل شــدن آن بــه مینــاس مورگول)بــرج جــادو( را تغییــر داده انــد. 
و بــا ایــن کار، چنیــن اتفاقــی را و بــه نحــوی درون رویدادهــای داســتانی 
بــازی گنجانده انــد تــا مــا در بــازی ســایه جنــگ کــه داســتانش را  در حــد 
فاصــل رویدادهــای هابیــت و شــروع وقایــع اربــاب حلقه هــای رو.ایــت 
می کنــد، شــاهد حضــور ویچ کینــگ و نزگول هــا باشــیم. ایــن موجــودات 
دهشــتناک و ســیاه کــه از مخــوف تریــن دشــمنان ســری اربــاب حلقه هــا 
هســتند، قطعاً پتانســیلی بســیار برای ایجاد جذابیتی بیشــتر در داســتان 
ــن مهــم باعــث می شــود کــه  ــد کــرد. ای ــازی را فراهــم خواهن ــارزات ب و مب
دســت ســازنده ها بــرای خلــق داســتانی بــه یــاد ماندنــی کــه ضمــن داشــتن 
هویتــی مســتقل و واحــد، جزئــی از دنیــای اربــاب حلقــه هاســت، کامــاً 
بــاز باشــد، درســت چیــزی کــه مــا از یــک بــازی خــوب در کــه دنیــای تالکیــن 

اتفــاق می افتنــد انتظــار داریــم. 
تالیــون کــه اینبــار قصــد ســاخت حلقــه قــدرت را کــرده، جنــگ بــا ســائورون 
را بــه مرحلــه گســتره تــری می کشــاند و قصــد تصــرف مــوردور را دارد. 
قبلــی، همچنــان  مبــارزه شــماره  از ســبک  پیــروی  بــه  بــازی،  نبردهــای 

چندانــی  تحــوالت  و  تغییــر  دچــار  و  کرده انــد  حفــظ  را  خــود  هویــت 
نشــده اند، همچنیــن الگوهــای اصلــی گیــم پلــی، بــه ریشــه هــا وفــادار 
مانــده و تغییــرات زیــادی را بــه خــود ندیده انــد. بــازی همچنــان از سیســتم 
نبردهــای مبتنــی بــر ضدحمــات بهــره می بــرد و ســبب و ســیاقی میــان 
اکشــن و مخفــی کاری دارد، همچنیــن باالرفتــن از ســازه هــا و دیوارهــا 
ــا  ــازی بــه قــوت خــود باقی ســت ت و اســتفاده از ورزش فــری رانینــگ در ب
گشــت و گــذار در محیــط بــزرگ و جهــان ازاد آن بــرای بازی کننده هــا بــه 
مراتــب راحــت تــر باشــد.. امــا طبــق گفتــه هــای ســازندگان درســت پــس از 
گذشــتن از مبــارزه هــا و گشــت گــذار در محیــط اســت کــه تغییــرات عظیــم 
ــوان  ــر و پیشــرفت را می ت ــن تغیی ــی تری ــد. ابتدای ــازی خودنمایــی می کنن ب
در سیســتم  Lootبــازی پیــدا کــرد. ایــن سیســتم بــه لطــف وجــود المــان 
هــای بیشــتر نقــش افرینــی نســبت بــه نســخه اول، دچــار تحــول شــده و 
ــا صفــات و قــدرت هــای متفــاوت  ــار ابزارهــا،زره هــا و ســاح هایــی ب اینب
پیــش رویتــان قــرار می دهــد. همچنیــن ایــن سیســتم غنــی براســاس طــرز 
ــال، اگــر یــک اورک،  ــوان مث ــه عن کشــته شــدن دشــمنان عمــل می کنــد. ب
زیــادی  تیرانــدازی بی نقــص کشــته شــود، احتمــال بســیار  یــک  توســط 
وجــود دارد کــه سیســتم Loot بــازی یــک کمــان بــا صفاتــی بســیار مناســب 
را بــه شــما هدیــه دهــد. ایــن سیســتم بــا وجــود معرفــی تفــاوت هــای 
ظاهــری در ســاح هــا، ابزارهــا و زره هایــی کــه تالیــون توانایــی اســتفاده 
از آن هــا را دارد، حــاال بیشــتر از قبــل بــه یــک بــازی نقــش آفرینــی نزدیــک 

شــده و رنــگ بــوی تکامــل بــه خــود گرفتــه اســت. 
امــا بزرگتریــن تغییــر ســایه جنــگ، نســبت بــه بــازی قبلــی را می توانیــم 
بــه  تالیــون  شــد،  اشــاره  همانطورکــه  کنیــم.  مشــاهده  محاصره هــا  در 
همــراه کلبریمبــور، در مقابــل ســائورن اعــام جنــگ کــرده و قصــد دارد 
بــا جمــع آوری ارتشــی عظیــم از اورک هــا و ترول هــا، مــوردور را تصاحــب 
ــر اســت از قلعه هــای  کــرده و ســائورون را شکســت دهــد. امــا مــوردور پ
نظامــی کــه نقــاط اصلــی قــدرت ارتــش ســائورن را تشــکیل می دهنــد. ایــن 
قلعه هــا اصلــی تریــن اهــداف تالیــون و کلبریمبــور بــرای غلبــه بــر قــدرت 
ســائورون در مــوردور هســتند. بــه همیــن منظــور، او بایــد بــا جمــع کــردن 
ارتــش بــزرگ و فرماندهانــش، بــه ایــن قلعه هــا حملــه کنــد. امــا محاصــره 
قلعه هــا و تســخیر ان هــا، برزگتریــن ویژگــی هــای جدیــد ســایه جنــگ را در 
خــود دارد. بــرای تصــرف قلعــه بایــد در ابتــدا ارتــش خــود را بــه دروازه هــا 
رســانده، بــه قلعــه نفــوذ کنیــد و در انتهــا بــا کشــتن ژنــرال و والــی قلعــه، 

کنتــرل منطقــه را بــه دســت بگیریــد.
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امــا ارتــش بــزرگ تالیــون قبــل از هرچیــز نیازمنــد فرماندهانــی جســور و 
قدرتمنــد اســت کــه مــورد اعتنــاد شــما باشــند. در ســایه جنــگ، کلبریمبــور 
توانایــی کنتــرل ذهــن و درحقیقــت تغییــر دادن آن را نفــع خــود را بــه 
دســت اورده. تالیــون می توانــد بــه وســیله ایــن قــدرت، دشــمنان شکســت 
خــورده خــود را بــه ارتشــش ملحــق کنــد. ایــن فرماندهــان، کــه بــه واســطه 
بــر  عــاوه  حــاال   )Nemesis( نمســیس  شــده  داده  پیشــرفت  سیســتم 
دشــمنی، دوســتی هــا را هــم بــه خاطــر می اورنــد، بــر اســاس رفتارهــای 
از  مختلفــی  بخش هــای  رهبــری  و  کــرده  اتخــاذ  را  تصمیماتــی  شــما، 
ارتــش را برعهــده می گیرنــد. رابطــه تالیــون و فرماندهانــش، بــه کمــک 
سیســتم نمســیس جدیــد، بســیار عمیــق و جــذاب اســت، حــاال اورک هــا 
ــی را می ســازند.  ــه خاطــر می ســپارند و روابــط متفاوت رفتارهــای شــما را ب
بــه همیــن دلیــل، رفتــار شــما بــا زیردســتان و نــوع برخــوردی کــه بــا آن 
هــا داریــد، خصوصیــات اخاقــی ای را در فرماندهــان می ســازد کــه در 
مواقــع خطرنــاک، می توانــد نجــات بخــش و یــا کشــنده باشــد. در ایــن 

بــازی، فرماندهــان می تواننــد تبدیــل بــه دوســتان وفــاداری شــوند کــه تــا 
ــی بــدل شــوند کــه  ــه خیانتکاران ــا ب ــد و ی ــان می جنگن ــن لحظــه برایت آخری
در لحظــه حســاس، شــما را بــه دشــمن فروختــه و بــه خیــال خــود انتقــام 
رفتــار بــدی را می گیرنــد بــه عنــوان مثــال در یکــی از نمایش هــای بــازی، 
شــاهد یــار وفــاداری هســیتم کــه بــه علــت رفتــار خــوب تالیــون در گذشــته، 
حــاال جــان او را نجــات می دهــد، در مقابــل، یکــی از یــاران گذشــته او کــه 
تصــور می شــد در نبــردی بــا فــداکاری کشــته شــده، حــاال بــرای انتقــام از 
ــر  ــق ت ــد. سیســتم عمی ــل او ایســتادگی می کن ــون بازگشــته و در مقاب تالی
و کارآمدتــر نمســیس در ایــن بــازی، باعــث می شــود کــه هربــازی کننــده، 
وقایــع متفاوتــی از دیگــری را تجربــه کــرده و بــازی کامــاً منحصــر بــه فــردی 
را در مقابــل خــود داشــته باشــد. اورک هــا، فرماندهــان ارتــش شــما و 
ــا شــما رابطــه برقــرار  ــد. ب ــه خاطــر می آورن ــه خوبــی شــما را ب دشــمنان، ب

ــار شــما واکنــش نشــان می دهنــد. کــرده و طبــق رفت

قدرتمنــد  ارتــش  یــک  ســاختن  از  پــس  امــا 
ببریــد.  یــورش  قلعه هــا  بــه  بایــد  کــه  اســت 
ایــن مراحــل کــه یکــی از مهمتریــن بخش هــای 
گیــم پلــی ســایه جنــگ را تشــکیل می دهنــد. 
بازی هــای  از  قدرتمنــدی  بســیار  عناصــر 
ــرای  ــه ســایه جنــگ افزوده اند.ب اســتراتژی را ب
تســخیر یــک قلعــه بایــد از نیروهــای مناســب 
بهــره بــرده و قبــل از هــر حملــه آمادگی هــای 
الزم را کســب کنیــد. امــا فرامــوش نکنیــد کــه 
سیســتم نمســیس، بــازی را همچــون دنیــای 
می بــرد.  جلــو  بینــی  پیــش  غیرقابــل  واقعــی 
پــس نقشــه کشــیدن و داشــتن یــک اســتراتژی 
جنگــی قبــل از دســت بــه کار شــدن، از مهــم 
تریــن بخــش هاســت. بــه عنــوان مثــال، بــرای 
ورود بــه قلعــه و نفــوذ بــه دیوارهــا می توانیــد 
از راه هــای متفاوتــی بهــره ببریــد. می توانیــد از 
اورک هــای قدرتمنــد و یــا ترول هــای غول آســا 
بــرای شکســتن دروازه و ورودی خشــمگینانه 
قلعــه  وارد  مخفیانــه  یــا  و  کنیــد.  اســتفاده 
ــدازان حرفــه ای حاضــر  ــه کمــک تیران شــده و ب
را  هــا  دروازه  ســکوت  در  ارتش تــان،  در 

تنــوع  ایــن  بازکنیــد.  نیروهایتــان  ورود  بــرای 
در  محاصره هــا،  پیشــبرد  راه هــای  در  بســیار 
وقایعــی  مــدام  کــه  نمســیس  سیســتم  کنــار 
غیرمنتظــره را ایجــاد می کنــد، باعــث می شــود 
کــه هیــچ یــک از بــازی کننده هــا، رخدادهــای 
بــه  همچنیــن  نکننــد.  تجربــه  را  یکســانی 
بازی کننــده،  هــر  نمســیس،  سیســتم  لطــف 
دشــمنان و دوســتان متفاوتــی خواهــد داشــت 
فرمــان  تحــت  را  متنــوع  بســیار  نیروهایــی  و 
و  ایــن گســتره عظیــم  اورد.  خــود درخواهــد 
تنــوع بی نظیــر در کنــار جهــان آزاد و نقشــه 
وســیع و بــزرگ مــوردور باعــث می شــود کــه 
بــه طوالنــی بــودن مــدت گیــم پلــی و تجربیاتــی 
ــاال  ــازی را ب بســیار متفــاوت کــه ارزش تکــرار ب
می برنــد بســیار امیــدوار باشــیم. امــا پــس از 
ورود بــه قلعــه همــه چیــز تمــام نشــده اســت، 
حــاال فرماندهــان ارتــش دشــمن، بــا تمــام قــوا 
دســت بــه دفــاع خواهنــد زد و ایــن اســتراتژی 
ــا یارانتــان اســت  و البتــه رابطــه خــاص شــما ب
کــه سرنوشــت جنــگ را مشــخص می کنــد. اگــر 
بــه یــاد داشــته باشــید، در بــازی قبلــی، بــدر 

برخــورد بــا قرماندهــان و یــا کســب اطاعــات از 
بــه  زیردست های شــان، می توانســتیم  طریــق 
ــم. ایــن  ــی ببری نقــاط ضعــف و قــدرت آن هــا پ
نقــاط قــوت و ضعــف در ســایه جنــگ بــه قــوت 
خودشــان باقــی مانده انــد امــا گســتره ای عظیــم 
تــر و الیتــه غافلگیرانــه تــر را شــامل می شــوند. 
حــاال بــا تکیــه بــر یــک نقطــه ضعــف خــاص، 
را  دشــمن  فرماندهــان  راحتــی  بــه  نمی تــوان 
شکســت داد و آن هــا را تســلیم شــده در برابــر 
خــود دیــد. ایــن بــار آن هــا از صفــات بســیار 
گوناگــون و وســیعی برخوردارنــد کــه می توانــد 
نقطــه ضعــف هایشــان را بــه راحتــی بپوشــاند. 
همچنیــن قــدرت رهبــری، کــه بــه بــازی دوم 
اضافــه شــده، بــه اورک هــا اجــازه می دهــد کــه 
بــا روحیــه گرفتــن، بــر نقطــه ضعف هایشــان 
غلبــه کــرده و بــا قوایــی دوچنــدان ســراغتان 
کــه  اســت  نقطــه  ایــن  در  و درســت  بیاینــد. 
روابــط خــاص شــما بــا فرماندهــان ارتشــتان بــه 
کار می آیــد. فرماندهانــی کــه در مواقــع لــزوم 

می تواننــد نقــش یــک ناجــی را ایفــا کننــد.
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یکــی از نــکات مهمــی کــه ســازندگان بــه ان اشــاره کرده انــد، قــوص ســختی 
ــه سیســتم Loot شــما  ــا توجــه ب ــا کــه ب ــن معن ــه ای ــازی اســت. ب خــاص ب
ــاز تجربــه  ــا کمــک امتی مــدام ابزارهــای بهتــری را بــه دســت می آوریــد و ب
را  اســت  یافتــه  افزایــش  بــه شــدت  تعدادشــان  کــه حــاال  مهارت هایــی 
کســب می کنیــد. ایــن موضــوع باعــث قــدرت گرفتــن و پیشــرفت شــخصیت 
تالیــون می شــود. امــا از یــاد نبریــد کــه سیســتم نمســیس، دشــمنان را 
هــم بــه همیــن ســبک قدرتمندتــر و بــا تجربــه تــر می کنــد. بــه واســطه 
سیســتم نمســیس، دشــمنانی کــه موفــق بــه کشــتن شــما شــده و یــا از 
زیــر تیــغ شمشــیرتان گریخته انــد، در نبردهــای بعــدی، شــناخت بیشــتری 
از شــما و ســبک مبارز تــان داشــته و در نتیجــه عملکــرد بهتــری از خــود 
قــوص  بــه  بــا توجــه  ایجــاد می کننــد.  را  ارائــه داده  و چالشــی جدیــد 
تــر شــدن  کنــار وســیع  در  بــازی و سیســتم نمســیس،  ســختی خــاص 
اینبــار شکســت دادن فرماندهــان رده  اورک هــا،  ویژگی هــای و صفــات 
بــاال بــه راحتــی صــورت نمی گیــرد و قطعــاً نیازمنــد آمــاده ســازی دقیــق 
اســت. ایــن آمــاده ســازی کــه از ترس هــا و نقــاط ضعــف فرماندهــان شــروع 
ــات فرماندهــان  ــا شــناخت دقیــق نیروهــای خــودی، خصوصی می شــود، ب
ارتــش تالیــون و اســتفاده بــه موقــع از موجــودات زنــده حاضــر در محیــط 
خاتمــه می یابــد. بــه عنــوان مثــال، شــاهد یــک فرمانــده قلعــه هســتید بــه 
ــر آن مــی دارد  شــدت از عنکبــوت می ترســد. ایــن نقطــه ضعــف شــما را ب
کــه دســته ای از عنکبــوت هــا را بــه ارتــش خودتــان اضافــه کــرده و بــا 
ترســاندن فرمانــده قلعــه، برتــری اســتراتژیکی در نبــرد بــه دســت بیاوریــد. 
امــا در میــان ایــن نبردهــای ســخت و شــلوغ بایــد بــه خاطــر داشــته باشــید 
کــه شــما همیشــه نیازمنــد فرماندهانــی قدرتمنــد هســتید. بنابرایــن، بایــد 
میــان کشــتن و یــا جــذب کــردن نیروهــای قدرتمنــد انتخــاب کنیــد. در ایــن 
میــان خصوصیــات اخاقــی اورک هــا، کــه بــا توجــه بــه قبیلــه آن هــا توســط 
سیســتم نمســیس ســاخته می شــود، نقشــی اساســی ایفــا می کنــد. مثــا 

ــم کــه تالیــون یــک اورک  ــازی، شــاهد ایــن بودی در یکــی از نمایش هــای ب
بــه شــدت شــوخ و شــنگ را بــه ارتشــش اضافــه کــرد کــه از قــدرت بســیار 
زیــادی بهــره می بــرد. ایــن شــخصیت ها، باعــث می شــوند کــه فرماندهــان، 
بــه عنــوان  و  باشــند  برایتــان اهمیــت داشــته  ابــزاری ســاده  از  بیشــتر 
موجوداتــی زنــده و یاشــخصیت های فرعــی داســتان کــه بــا آن هــا تعامــل 

داریــد، رفتــاری انســانی را طلــب کننــد.
پــس از فتــح کــردن هــر قلعــه وشکســت دادن فرمانــده آن، حــاال شــما 
بایــد یکــی از اورک هــا را بــه عنــوان فرمانــده و نماینــده خودتــان در قطعــه 
منصــوب کنیــد. در ایــن قســمت یکــی از جالــب تریــن ویژگی هــای بــازی 
خودنمایــی می کنــد. همانطــور کــه اشــاره شــد، اورک هــا شــخصیت های 
ــن  ــق هســتند. ای ــه قبلیه هــای مختلفــی متعل ــد و ب ــه فــرد دارن منحصــر ب
ویژگی هــا باعــث می شــود کــه هریــک از ان هــا، ســبکی متفــاوت بــرای 
فرماندهــی بــر قلعــه را پیــش بگیرنــد، بــه عنــوان مثــال، یــک اورک از 
بــا  کــه  نظامــی،  مکانــی  بــه  را  قلعــه  ســرعت  بــه  وحشــی،  قبیلــه ای 
دیوار هــای چوبــی محاصــره و بــه منجنیــق و نیزه هــای بلنــد مجهــز شــده، 
یــک  نماینــده  در حقیقــت  قلعــه  هــر  کــه  آن جایــی  از  تبدیــل می کنــد. 
اســت، ویژگی هــای فرماندهــان  مــوردور  از ســرزمین بی حاصــل  بخــش 
 عــاوه بــر قلعــه بــر دیگــر مناطــق بخــش مربوطــه هــم اثــر گــذار هســتند.

بــا توجــه بــه نمایش هــای بــازی و گفته هــای ســازندگان و تجربیاتــی کــه از 
نســخه های آزمایشــی بــازی بــه دســت امــده، می تــوان بــا اطمینــان گفــت 
کــه بخــش محاصــره، کــه بــه کمــک هــوش مصنوعــی بی نقــص بــازی، 
سیســتم نمســیس و صفــات شــخصیتی اورک هــا بهتــر می شــود، یکــی از 
جــذاب تریــن و بی مانندتریــن بخش هــا در یــک بــازی ویدئویــی اســت. 
اگرنــه، چــه بــازی ای را خواهیــد یافــت کــه بهتــان اجــازه دهــد بــا یــک اورکِ 
آوازخــوان و یــا شــیرین عقــل پیمــان دوســتی ببندیــد و بــه جنــگ بــا اریــاب 

تاریکــی برویــد؟

ســایه جنــگ، بــه واســطه مکانیک هایــی کــه از بــازی قبلــی باقــی مانــده و 
در ایــن نســخه بهبــود پیــدا کرده انــد هــم یــک بــازی کامــل اســت، جهــان 
ازاد بــزرگ و غنــی بــازی کــه فعالیت هــای جانبــی بســیاری دارد، بــر اســاس 
الگــوی تقریبــاً بی نقــص نســخه قبلــی و ســری Assassin’s Creedشــکل 
گرفتــه، مأموریت هــای فرعــی پرتعــداد، برج هــای دیده بانــی و آیتم هــای 
فراوانــی کــه بــه واســطه سیســتم Loot جدیــد، اینبــار گســتره عظیــم تــر و 
جــذاب تــری را شــامل می شــوند، خــود عاملــی کافــی و تــام بــرای موفقیــت 
یــک عنــوان هســتند. حــال بــه ایــن گیــم پلــی زیبــا، عنصــر محاصــره و 
تســخیر قلعــه و سیســتم نمســیس را هــم اضافــه کنیــد، سیســتمی کــه 

امتحانــش را بــه خوبــی در شــماره قبلــی پــس داده و این بــار بــا ویژگی هــای 
هیجــان انگیزتــر بازگشــته تــا تجربــه ای متفــاوت و منحصربــه فــرد را بــرای 
ــد. در صــورت اجــرای درســت ایده هــا و عــدم  ــده ای ایجــاد کن هربازی کنن
رخ دادن اتفاقــی ناگــوار، Middle-earth: Shadow of War بــا داســتانی 
وســیع تر و هیجــان انگیزتــر از نســخه قبلــی کــه بــه کمــک شــخصیت های 
فرعــی پیــش مــی رود، گیــم پلــی بی نقــص آزمایــش شــده، جهــان آزاد و 
غنــی، سیســتم نمســیس بهبــود پیــدا کــرده و از همــه مهم تــر محاصــره و 
تســخیر قلعه هــا می توانــد بــه یکــی از موفــق تریــن عناویــن ماجرایــی و 

نقــش افرینــی ســال 2017 بــدل شــود.

ســایه جنــگ درســت هماننــد بــازی قبلــی، در زمینــه گرافیــک هنــری، 
و  عملکــرده  عالــی  بســیار  شــده  ارائــه  نمایش هــای  در  حداقــل 
توانســته فضــای تاریــک، تهــی از حیــات و مایــوس کننــده ی مــوردور 
را بــه زیبایــی هرچــه تمــام تــر بــه تصویــر بکشــد. بــا دیــدن جــای جــای 
ایــن ســرزمین، بــه هــوش و ذکاوت طراحــان بــازی و همچنیــن دانــش 
بســیار آن هــا نســبت بــه دنیــای تالکیــن پــی می بریــم. گرافیــک هنــری 
بــازی، بــا توجــه بــه اینکــه در بســیار مــوارد از فیلم هــای ســینمایی 
ســری الگــو گرفتــه، توانســته عــاوه بــر طرفــداران کتــاب، کســانی 
کــه فقــط عاشــق فیلم هــای ســری اربــاب حلقه هــا هســتند را هــم 
راضــی کنــد. ایــن مهــم کــه در شــماره اول، بــه حــد کمــال ممکــن شــد، 
بــازی دوم هــم حســابی خودنمایــی کــرده اســت.  در نمایش هــای 
همچنیــن Shadow of War در بخــش گرافیــک فنــی درســت همانند 
نســخه قبلــی، یکــی از بازی هایــی اســت کــه چشــم هــای بســیاری 
ــار مدل ســازی  ــزرگ، در کن ــره کــرده، محیــط بســیار ب ــه خــود خی را ب
ــواز، نویــد گرافیــک  عالــی شــخصیت ها و جلوه هــای بصــری چشــم ن
فنــی بســیار خوبــی را می دهــد کــه در کنــار بهینــه ســازی درســت 
بــازی، و عــدم وجــود مشــکات فنــی، می تواننــد تضمیــن کننــده یــک 
پیــروزی بــزرگ بــرای ایــن بــازی باشــند. ســایه جنــگ بــه وســیله موتــور 
کــه  قدرتمنــدی  ســازی  بــازی  موتــور  ســاخته می شــود.   LithTech
نقــش مهمــی در ســاخت ســری بازی هــای F.E.A.R ایفــا کــرده اســت 
و توانایــی بســیاری در خلــق جلوه هــای بصــری خیــره کننــده دارد. 
ــا توجــه بــه طراحــی هنــری  ــازی در اســتدیو مونولیــث ب ســازندگان ب
بازیسازی شــان،  موتــور  و  اعضــا  فنــی  توانایی هــای  عالــی،  بســیار 
قطعــاً می تواننــد ســایه جنــگ را بــا گرافیکــی زیبــا و چشــم نــواز روانــه 

بــازار کننــد.
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شــروع هــر فصــل جدیــد از رقابت هــای فوتبــال در سراســر جهان،بــرای 
قشــر عظیمــی از بازی بازهــا، همزمــان شــده بــا عرضــه شــدن و لــذت بــردن 
از عناویــن شــبیه ســاز فوتبــال. ســری بازی هــای فیفــا کــه بــه طــور منظــم 
و  ویدئویــی  بازی هــای  شــلوغ  فصــل  ابتدایــی  ماه هــای  در  هرســاله،  و 
همزمــان بــا شــروع فصــل جدیــد از رقابت هــای فوتبــال منتشــر می شــوند. 
حداقــل در ســال های اخیــر در زمینــه فــروش و موفقیــت گــوی ســبقت 
را بــه خوبــی از رقیــب دیرینــه و البتــه بســیار قدرتمندشــان، یعنــی ســری 
PES ربوده انــد. ســازندگان ایــن ســری در EA Sports بــه عــادت هرســال، 
در ماه هــای ابتدایــی فصــل تابســتان از بــازی جدیــد خــود رونمایــی کــرده 
و اطاعــات بســیاری را در اختیــار بازی بازهــا قــرار داده انــد. ســری فیفــا، 
در طــول ســال هــا همــواره یکــی از بازی کنــان بــزرگ فوتبــال جهــان را بــه 
عنــوان طــرح اصلــی روی جلــد بــازی انتخــاب می کــرده اســت. بــا توجــه بــه 
موفقیت هــای چشــم گیــر ســتاره بــزرگ فوتبــال جهــان، یعنــی کریســتیانو 
رونالــدو در فصــل گذشــته EAبــه ســراغ ایــن بازیکــن پــرآوازه رفتــه و ایــن 
بــار قصــد دارد تــا مثــل بازیکــن نقــش بســته بــر روی طــرح جلــدش، ســالی 

موفــق را پشــت ســر بگــذارد.
رونــد هرســاله ســاخت ایــن بــازی، باعــث می شــود کــه هــر نســخه از ســری، 
شــباهت هــای بســیاری را بــا نســخه قبلــی خــود داشــته باشــد، امــا در 
ســال گذشــته، FIFA 17 بــه همــه نشــان داد کــه یــک بــازی ورزشــی کــه 
انتشــاری ســاالنه دارد هــم، می توانــد تغییراتــی بنیادیــن و بــزرگ را بــه 
همــراه داشــته باشــد. ســال گذشــته EA بــا تغییــر دادن مو.تــور پایــه بــازی 
از ایگنایــت بــه فراســتبایت، کــه موتــوری معــروف و بســیار انعطــاف پذیــر 
اســت، بهبــودی عظیــم در گرافیــک، فیزیــک و هســته گیــم پلــی بــازی را 
بــازی هــای  بــه همــه نشــان داد کــه تغییــرات می تواننــد در  رقــم زد و 
ســاالنه هــم وجــود داشــته باشــند )قابــل توجــه بعضــی ناشــران محتــرم(. 
بــه ایــن ترتیــب FIFA 17 هســته گیــم پلــی جدیــد و تغییــر یافتــه ای داشــت 
کــه قــرار اســت در ســال جــاری، و بــا انتشــار نســخه جدیــد، بهبودهــای 
بســیار و جزئییــات جدیــدی را بــرای مخاطبانــش بــه ارمغــان بیــاورد. طبــق 
گفتــه ســازندگان آن هــا بــا تغییــر دادن موتــور پایــه، موفــق شــدند تــا 
بــازی قدرتمنــد تــر و بهبــود یافتــه تــری بســازند و حــاال قصــد دارنــد تــا بــا 
ــازی را هرچــه بیشــتر  ایجــاد عواملــی هرچنــد جزئــی در گیــم پلــی، ایــن ب
بــه واقعیــت نزدیــک کننــد. هــدف اصلــی تیــم ســازنده در بخــش گیــم پلــی 
FIFA 18 تمرکــز بــر روی عوامــل تأثیــر گــذار بــر ســبک و نحــوه بــازی اســت. 
ــر گــذار  ــدا تمامــی عوامــل تاثی ــه چنیــن هدفــی، آن  در ابت ــرای رســیدن ب ب
بــر روی نحــوه بــازی کــردن یــک بازیکــن فوتبــال را بررســی کــرده و ســعی 
ــازی دارنــد. عواملــی مثــل شــرایط آب  در شــبیه ســازی آن هــا در زمیــن ب
و هــوا، نحــوه چرخــش تــوپ، نــوع گام برداشــتن بازیکنــان، فشــاری کــه 
مدافعــان حریــف بــر آن هــا وارد می کننــد، طــرز قــدم گذاشــت، اهمیــت پــای 
تخصصــی و حتــی فاصلــه بــازی کــن از تــوپ، این بــار شــکلی واقعــی تــر بــه 
خــود گرفتــه  و بــه صــورت کامــل و واقعــی در بــازی  شــبیه ســازی شــده اند. 
 FIFA بــا توجــه بــه وجــود چنیــن عواملــی، حــاال بــازی کــردن فوتبــال در
18 بیشــتر از قبــل نیازمنــد داشــتن دانــش فوتبالــی و شــناخت تاکتیــک 

هــای فوتبــال اســت. عوامــل متفــاوت تاثیــر گــذار در نحــوه عملکــردی بــازی 
کنــان در فیفــا 18، در حقیقــت بازی بــاز را مجبــور می کننــد کــه بــرای هــر 
ــزی کــرده و شــناخت دقیــق و حســاب شــده ای از  حرکــت خــود برنامــه ری
بــازی کنــان، نــوع زمیــن، تاکتیک هــای فوتبــال و شــرایط تاثیــرگ ذار بــر 
رونــد یــک مســابقه فوتبــال داشــته باشــد. بــه عنــوان مثــال، شــناخت پــای 
تخصصــی کریســتیانو رونالــدو در هنــگام ضربــه زدن و یــا دانســتن شــرالیط 
خــاص حرکتــی کــردن آریــن روبــن قبــل از ضربــه زدن بــه تــوپ و شــوت های 
برق آســایش، می توانــد بــه ایجــاد شــرایطی مناســب و بی نقــص بــرای گل 

زدن کمــک بســیاری کنــد.
در راســتای همیــن موضــوع و در مســیر هرچــه واقعــی تــر کــردن احســاس 
گیــم  بزرگتریــن ضعف هــای  کــه  کرده انــد  ســعی  ســازندگان  پلــی،  گیــم 
پلــی نســخه قبلــی را رفــع دهنــد. اگــر بــه خاطــر داشــته باشــید، یکــی از 
بزرگتریــن مشــکات فیفــا 17، ارســال های هوایــی و یــا ســانترها بودنــد. 
ایــن ارســال هــا بــه دلیــل دقــت کــم و عــدم وجــود شــرایط مناســب بــرای 
ــه گل  ایجــاد شــدن یــک نبــرد هوایــی، فقــط وفقــط در شــرایطی آرمانــی ب
تبدیــل می شــدند. امــا ســازندگان در فیفــا 18 سیســتمی کامــاً جدیــد 
بــرای ارســال ها طراحــی کرده انــد. ایــن بــار ارســال هــا بــا دقــت و ظرافــت 
بیشــتری صــورت می گیرنــد، حــاال شــما میتوانیــد محــل دقیــق دریــاف تــوپ 
را بــه واســطه دکمه هــای متفــاوت مشــخص کــرده و تــوپ را بــا موفقیــت 
زمینــی  بلنــد،  کوتــاه،  ســانترهای  برســانید.  نظرتــان  مــورد  بازیکــن  بــه 
و هوایــی در شــرایط متفاوتــی بــه کارتــان خواهنــد امــد و شــما توانایــی 
انتخــاب از میــان ایــن ارســال ها را خواهیــد داشــت، همچنیــن بــرای بهتــر 
کــردن ارســال ها ســازنده هــا دکمه هایــی ترکیبــی را بــرای ســانترهای کوتــاه 
و بلنــد در نظــر گرفته انــد. ایــن بهبــود چشــم گیــر در شــرایط ارســال تــوپ، 
بــا بهتــر شــدن نــوع جای گیــری مهاجمــان در محوطــه جریمــه حریــف کامــل 

می شــود. 
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بــد نیســت بهبودهایــی کــه مــا از فیفــا 18 انتظــار داریــم را هــم بررســی کنیــم. یکــی از مشــکات بــزرگ 
نســخه قبلــی، عملکــرد کنــد و معمــوالً بی موقــع دروازه بــان هــا در مقابــل ضربــات از راه دور بــود، منتظــر 
هســتیم کــه بهبودهــای هــوش مصنوعــی بــازی در نســخه جدیــد، شــامل هــوش مصنوعــی دروازه بــان هــا 
هــم بشــود. یکــی دیگــر از مشــکات فیفــا 17، در زمــان بــازی در مقابــل هــوش مصنوعــی و پاســکاری بــی 
نقــص و دفــاع بــدون اشــتباه آن بــود. انتظــار داریــم کــه خطاهــای انســانی بازیکنــان و مشــکات آن هــا، 
هــوش مصنوعــی و ســبک و ســیاق بــازی CPU را هــم شــامل شــود تــا لــذت فیفــا 18 بــا بــازی در مقابــل 

حریف هــای انســانی محــدود نگــردد.

برخــاف بــازی قبلــی کــه زننــده ضربــه، فقــط بــر اســاس ویژگی هــای فیزیکــی 
مشــخص می شــد، حــاال مهاجمــان و مدافعــان، بایــد نبردهــای هوایــی را 
عــاوه بــر ویژگــی فیزیکــی، بــا تکیــه بــر جای گیــری درســت، فــرار بــه موقــع و 
فریــب دادن حریــف پیــروز شــوند. ایــن موضــوع بــه خوبــی نشــان می دهــد 
گــذار  تاثیــر  عوامــل  دارنــد  ســعی  گفته هایشــان،  طبــق  ســازندگان  کــه 
متفاوتــی را بــه بــازی اضافــه کننــد. حــاال فقــط قــد بازیکنــان نیســت کــه 
زننــده ضربــه ســر را مشــخص می کنــد، بلکــه شــرایط و عوامــل مختلفــی 
مثــل نــوع ارســال، ســرعت آن، ســرعت مهاجــم و جای گیــری مدافعــان نیــز 
نقشــی مهــم تــر و تاثیرگــذار تــر از قبــل را ایفــا خواهــد کــرد. همناطــور کــه 
پیداســت در فیفــا 18، علــم و دانــش فوتبالــی حتــی بیشــتر از نســخه های 
قبلــی بــه کارتــان خواهــد آمــد و فکــر کــردن، تبدیــل بــه یکــی از ویژگی هــای 
بــازی شــده اســت. در حقیقــت بازی بازهــا بایــد فاکتورهــای مختلــف تاثیــر 
گــذار در نــوع بــازی یــک بازیکــن و تیــم را شــناخته و بــا اســتفاده از آن هــا، 

ــد. لحظــات بی نقصــی را بــرای رســیدن بــه گل ایجــاد کنن
در ادامــه تغییــرات، بــا کــم تــر کــردن ســرعت کلــی بــازی، ســازنده ها بیشــتر 
از قبــل، بــر نقــش اساســی و مهــم تاکتیــک در فوتبــال تاکیــد کرده انــد. 
آن هــا ســعی دارنــد تــا بــا تکیــه کــردن بیشــتر بــر روی فیزیــک و قــدرت 
بدنــی، و کاهــش ســرعت بــازی، فیفــا 18 را هرچــه بیشــتر بــه واقعیــت 
بــه  خــود،  وزن  از  اســتفاده  بــا  حــاال مدافعــان می تواننــد  کننــد.  نزدیــک 
زیبایــی هرچــه تمــام تــر بــر روی شــرایط حرکــت مهاجــم هــا اثــر گذاشــته 
و آن هــا را متوقــف کننــد. مدافعــان بزرگــی مثــل لئونــاردو بونوچــی و یــا 
از  اســتفاده  بــا  و  کــردن،  بــدون خطــا  رامــوس، حــاال می تواننــد  ســرجیو 
فیزیــک مناسبشــان، در مقابــل مهاجمــان ســرعتی مثــل اوبامیانــگ و یــا 
مارکــوس راشــفورد کــه در فیفــا 17 و بــه واســطه ســرعت بسیارشــان تبدیــل 
بــه ماشــین های گل زنــی می شــدند، ایســتادگی کننــد. در حقیقــت کمتــر 
شــدن ســرعت و تاثیــر گــذاری بیشــتر قــدرت بدنــی، بــه مدافعــان کمــک 
و  زده  برهــم  را  مهاجم هــا  تعــادل  وزنشــان  از  اســتفاده  بــا  کــه  می کنــد 
صاحــب تــوپ شــوند. ایــن امــر بــا توجــه بــه تعــادل تقریبــاً از میــان نرفتنــی 
 مهاجم هــای فیفــا 17، یکــی از بزرگتریــن بهبود هــای بــازی خواهــد بــود.

هــم چنیــن بــه دنبــال ایــن، ســازنده هــا بــرای اولیــن بــار، شــکل ســومی بــرای 
تــکل کــردن در بــازی قــرار داده انــد، ایــن شــکل ســوم کــه تکلــی میــان تــکل 
ایســتاده و کامــل شــبیه ســازی می کننــد، بــه مدافعــان اجــازه می دهــد، 
ــا وزنشــان، و بــدون خطــا کــردن، مهاجمــان را متوقــف کننــد. در راســتای  ب
همیــن موضــوع، Sliding Tackle هــا بــه مراتــب خشــن تــر شــده و ضربــات 

محکــم تــری را وارد می کننــد. بــا نگــه داشــتن دکمــه مربــوط بــه تــکل، قــادر 
خواهیــد بــود تــا بــا شــدت بســیار بــه ســمت بازیکــن دارای تــوپ رفتــه، تــکل 
کنیــد و صاحــب تــوپ شــوید، ایــن نــوع تــکل در مواقعــی کــه ســرعت بــازی 
باالســت و یــا مهاجــم در حفــظ کــردن تــوپ تبحــر دارد، بســیار کارآمــد ظاهــر 

خواهــد شــد.
بــه ســراغ  بــار ســازنده ها  ایــن  بــه دنبــال بهبودهــا در سیســتم دفاعــی، 
هــوش مصنوعــی مدافعــان رفته انــد. همانطــور کــه بــه خاطــر داریــد، اگــر در 
فیفــا 17 یــک مدافــع را جلــو آورده و جــای او را خالــی می کردیــد، هیــچ یــک 
از هــم تیمی هــا بــرای پوشــش دادن منطقــه خالــی شــده اقــدام نمی کردنــد، 
ایــن موضــوع بــا وجــود هــوش مصنوعــی بســیار خــوب فیفــا 17 در زمــان 
دفــاع کــردن واقعــاً آزاد دهنــده می شــد. امــا در نســخه جدیــد، ســازنده ها 
ســعی کرده انــد تــا بــا خلــق یــک هــوش مصنوعــی تیــم محــور، چنیــن مشــکلی 
را حــل کننــد. حــاال همــه بــازی کنــان، در تمامــی نقــاط زمیــن، بیشــتر از 
حــرکات انفــرادی بــه حــرکات تیمــی و هماهنگــی بیشــتر فکــر می کننــد. بــه 
ایــن ترتیــب، آن هــا بیشــتر از قبــل بــه دنبــال پوشــش دادن فضاهــای خالــی 
در دفــاع و یــا اســتفاده بیشــتر از چنیــن فضاهایــی در زمــان حملــه هســتند.

بهبــود هــوش مصنوعــی، همانطــور کــه شــرایط دفــاع کــردن را بهتــر کــرده، 
در زمــان حمــات هــم تاثیــر گــذار خواهــد بــود. طبــق گفته هــای تیــم ســازنده 
حــاال مهاجم هــا انگیــزه بیشــتری بــرای گل زدن و تصاحــب تــوپ دارنــد و 
مثــل قبــل در مقابــل فرصت هــا بــی تفــاوت عمــل نمی کننــد. مهاجــم هــا 
حــاال بیشــتر از قبــل می دونــد و بــه واســطه دوندگــی بــه دنبــال فــرار از تلــه 
آفســاید، اعمــال نفــوذ و کســب موقعیت هــا و فضاهــای خالــی هســتند. ایــن 
دوندگــی بیشــتر و فشــار بیشــتر مهاجمــان، باعــث می شــود کــه مدافعــان 
هــم در مقابــل، بــرای تصاحــب تــوپ بــا انگیــزه تــر عمــل کــرده و بیشــتر از 
قبــل بــه تاکتیک هــای دفاعــی وابســته باشــند. در فیفــا 18 مهاجم هــا بــه 
خوبــی در زمیــن حریــف حرکــت کــرده و بــه دنبــال فرصــت مناســب هســتند. 
بــر خــاف نســخه قبلــی، حــاال مهاجم هــا در صــورت بســته بــودن ســددفاعی 
ــا جای گیــری در  ــر مــکان داده و ب حریــف در وســط زمیــن، بــه ســرعت تغیی
ــه خــط دفاعــی نفــوذ می کننــد. هــوش مصنوعــی بهبــود یافتــه،  کناره هــا، ب
قــرار اســت بــه جای گیــری بهتــر مهاجم هــا، کنتــرل بهتــر تــوپ توســط آن هــا 

و در نتیجــه، بهبــود کامــل شــرایط یــک حملــه تیمــی بی انجامــد. 
ــه  ــا توجــه ب ــا ذکــر شــده توســط ســازندگان، ب بهبودهــای گــزارش شــده و ی
اطاالعــات بســیار کمــی کــه از بــازی منتشــر شــده بــه همیــن مــوارد خاصــه 

می شــود.
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بــه طــور کلــی و در راســتای تغییــرات گیــم پلــی، ســازنده ها ســعی دارنــد 
تــا بــا وارد کــردن فاکتورهــای مختلــف، بــه خلــق شــدن لحظــات دراماتیــک 
بیشــتر در طــول یــک مســابفه فوتبــال کمــک کننــد، آن هــا بــا اعمــال کــردن 
شــرایط مختلــف در زمیــن، و افزایــش دادن عوامــل تاثیــر گــذار در نــوع 
و  دراماتیــک  لحظــات  خلــق  بــرای  را  شــرایط  بازیکنــان،  روحیــه  و  بــازی 
احساســی بیشــتر فراهــم کرده انــد. امــا دســت یابــی بــه ایــن مهــم بــدون 
قــدم  اولیــن  نمی شــود.  ممکــن  یافتــه  بهبــود  گرافیکــی  از  گرفتــن  کمــک 
واقعیــت،  بــه  زمیــن  داخــل  شــرایط  کــردن  تــر  نزدیــک  بــرای  ســازندگان 
اســتفاده بیشــتر از تکنیــک موشــن کپچــر بــوده اســت. ســازنده هــا بــرای 
ایجــاد حــرکات طبیعــی تــر در گیــم پلــی، حــرکات واقعــی چنــدی از بازیکنــان 
را ضبــط کــرده و تبدیــل بــه انیمیشــن هایی باکیفیــت کرده انــد. در حــال 
حاضــر فقــط از ضبــط حــرکات کریســتیانو رونالــدو، رحیــم اســترلینگ و آریــن 
روبــن بــا خبــر هســتیم. امــا اســتفاده از تکنیــک موشــن کپچــر، فقــط بــه 
ــر منجــر نمی شــود. بلکــه باعــث می شــود کــه یــک  ــق انیمیشــن های بهت خل
بازیکــن، ویژگی هــای حرکتــی خــود را بــه طــور دقیــق در طــول گیــم پلــی هــم 
بــه دســت بیــاورد. بــه عنــوان مثــال، کریســتیانو رونالــدو، بــه واســطه ســرعت 
زیــاد و گام هــای بلنــدی کــه برمــی دارد در حــرکات مســتقیم بــا ســرعت زیــاد 
تبحــر دارد. در مقابــل بازیکنــی مثــل رحیــم اســترلینگ کــه قدم هــای کوچــک 
برمــی دارد، می توانــد بــه ســرعت تغییــر مســیر داده و مدافعــان را بــه کمــک 
ایــن تکنیــک فریــب دهــد. اســتفاده از ضبــط حــرکات، باعــث می شــود کــه 
بازیکنانــی مثــل رونالــدو و اســترلینگ در طــول بــازی، بیشــتر از قبــل خــاص 
ــه فــرد و واقعــی خــود را در فیفــا 18 هــم  باشــند و توانایی هــای منحصــر ب
همــراه داشــته باشــند. ایــن مهــم همچنیــن بــه بهبــود انیمیشــن های بــازی 
کمــک شــایانی کــرده اســت. بــه عنــوان مثــال، نــوه دویــدن، حــرکات، شــادی 
کــردن و یــا حتــی نــوع ضربــه زدن بــه تــوپ از جانــب رونالــدو، بســیار خــاص 

و متفــاوت بــا دیگــر بازیکنــان اســت.
امــا ســازنده ها در دومیــن تجربــه اســتفاده از موتــور قدرتمنــد فراســتبایت، 
بــه اســتفاده از تکنیــک موشــن کپچــر بســنده نکرده انــد. بــا توجــه بــه تجربــه 
تیــم ســازنده و خلــق یــک پایــه مرکــزی بــرای گرافیــک بــازی، حــاال آن هــا 
فرصــت کافــی بــرای ارائــه دادن بهبودهــای گرافیکــی را دارنــد. بــه همیــن 
منظــور تیــم ســازنده ســعی کــرده تــا در نســخه ســال 2018 ســری فیفــا، 
بیشــتر از قبــل بــر روی چهــره بازیکنــان، شــباهت آن هــا بــه نمونــه واقعــی 
و ایجــاد حــس زنــده بــودن در چهــره بازیکنــان متمرکــز شــود. بــه همیــن 
دلیــل در فیفــا 18 بــا چهره هایــی بــه مراتــب واقعــی تــر کــه بــه طــور کامــل، 
احساســات را در خــود نمایــش می دهنــد مواجــه خواهیــم شــد. طبــق گفتــه 
حــس  از  خالــی  دیگــر  جدیــد،  نســخه  در  بازیکنــان  چشــمان  ســازنده ها 
نخواهــد بــود و حــس زنــده بــودن، هیجــان، ناراحتــی و شــادی بازیکنــان در 
زمیــن را بــه نمایــش خواهــد گذاشــت، بــه طــوری کــه در مواقــع مشــاهده 
یــک بازبینــی از بــازی، چهره هــای بازیکنــان پــر از احساســات خواهــد بــود.
ســازنده ها همچنیــن بــرای ایجــاد تجربــه ای واقعــی تــر، دســت بــه ســاخت 
اعتراضــات و وقایــع  بازیکنــان،  بــرای حــرکات  انیمشــین  تعــداد بیشــتری 
درون زمیــن زده انــد. نــور پــردازی بهبــود یافتــه ایــن نســخه، بــه کمــک تعــداد 
بیشــتر انیمیشــن ها آمــده تــا بازیکنــان در زمیــن فوتبــال هرچــه طبیعــی 
تــر و واقعــی تــر بــه نظــر برســند. امــا در کنــار بازیکنــان کــه در نقطــه توجــه 
هســتند، ســازنده هــا بــرای خلــق جــو دقیــق ورزشــگاه هــا، دســت بــه ســاخت 
تماشــاگرانی پرجزئیــات زده انــد. ایــن تماشــاگران کــه طبیعــی تــر از قبــل 
هســتند، حتــی در زمینــه حــرکات هــم شــاهد بهبودهایــی بوده انــد. اگــر 
بــه خاطــر داشــته باشــید، حــرکات تماشــاچیان در نســخه های قبلــی بــه 
نشســتن و ایســتادن خاصــه می شــد، امــا اینبــار آن هــا در میــان صندلــی 
هــا و ســکوها حرکــت خواهنــد کــرد، دســت بــه اعتــراض می زننــد، در محلــی 
تجمــع می کننــد وحتــی طــی انیمیشــن هایی خــاص، همــراه بــا زننــده گل 
و بازیکنــان تیــم محبوبشــان بــه شــادی می پردازنــد. امــا ســازنده ها بــرای 
خلــق جــو ورزشــگاه بــه همیــن بســنده نکرده انــد، آن هــا ســعی داشــته اند 
تماشــاچیان متجلــی  رفتــار  در  را  از جهــان  فوتبــال هرنقطــه  فرهنــگ  تــا 
کننــد. بــه عنــوان مثــال، فرهنــگ هــواداری امریــکای جنوبــی و اســتفاده از 
ســازهای کوبــه ای در تشــویق تیم هــا توســط ایــن تماشــاگران بــه طــور کامــل 
در بــازی بازســازی شــده اســت. بــه ایــن ترتیــب می توانیــم در فیفــا 18 منتظــر 
شــعارهای تشــویقی دقیــق فیفــا، در کنــار فرهنــگ خــاص هرمنطقــه باشــیم.

 Journey را بخــش FIFA 17 بــدون شــک یکــی از عوامــل اصلــی موفقیــت
ــار در نســخه  تشــکیل مــی داد. بخــش داســتانی جدیــدی کــه بــرای اولیــن ب
ســال گذشــته فیفــا از آن رونمایــی و بــا بازخوردهــای بســیار مثبتــی رو بــه رو 
شــد. داســتان ایــن بخــش بــه بازیکــن جــوان و بــا اســتعدادی بــه نــام الکــس 
 Premier هانتــر اختصــاص داشــت  کــه زندگــی حرفــه ای فوتبالــش را در
League و رده دوم لیــگ حرفــه ای انگلســتان یعنــی championshipآغــاز 
می کــرد. ایــن بخــش بــا وجــود پوشــش دادن زندگــی شــخصی هانتــر در کنــار 
تمرینــات، مســابقات و بازســازی دقیــق مربیــان حاضــر در لیــگ انگلســتان 

و همچنیــن حضــور افتخــاری بازیکنــان بزرگــی مثــل مارکــو رویــس و جیمــز 
رودریگــز، تبدیــل بــه یکــی از عوامــل موفقیــت فیفــا 17 شــد. حــاال و در 
 THE JOURNEY: HUNTER نســخه جدیــد، از ادامــه ایــن بخــش، بــا نــام
RETURNS رونمایــی شــد. در قســمت دوم، هانتــر ســفر خــود در دنیــای 
حرفــه ای فوتبــال را از ســر می گیــرد. امــا در نقطــه مقابــل نســخه قبلــی، ایــن 
بــار ســازنده ها ســعی کرده انــد تــا ســفر هانتــر را فقــط بــه لیــگ انگلســتان 
محــدود نکننــد، آن هــا قصــد دارنــد تــا ســفر هانتــر را در جهــان فوتبــال دنبــال 
کــرده و مخاطــب را همــراه قهرمــان داســتان بــه نقــاط مختلفــی از جهــان 
فوتبــال راهنمایــی کننــد. طبــق شــواهد گــزارش شــده، کریســتیانو رونالــدو 
هــم در ایــن بخــش، بــه عنــوان یکــی از عوامــل اصلــی انگیزشــی هانتــر بــرای 
تبدیــل شــدن بــه بازیکنــی بــزرگ حضــور دارد. همچنیــن بــه نظــر می ســد 
کــه بــا توجــه بــه بازتــر شــدن ایــن بخــش، امــکان بــازی کــردن در تیم هایــی 
درلیــگ دیگــر کشــورها هــم ممکــن شــود. چــرا کــه در یکــی از نمایش هــای 

بــازی، هانتــر در لبــاس تیــم رئــال مادریــد دیــده شــده اســت.
امــا عــاوه بــر ادامــه دادن داســتان هانتــر، ســازنده هــا ایــن بخــش را بــا 
بهبودهایــی در گیــم پلــی هــم همــراه کرده انــد، یکــی از مهمتریــن تغییــرات 
ایــن بخــش نســبت بــه نســخه قبلــی، اهمیــت یافتــن انتخــاب هاســت، 
طبــق گزارشــات منتشــر شــده، در قســمت دوم Journey کــه خــود شــامل 
بــر  عــاوه  انتخاب هایــش  بــا  می توانــد  مخاطــب  اســت،  بخــش  شــش 
شــخصیت و ویژگی هــای هانتــر، بــر نحــوه پیشــبرد داســتان هــم تاثیرگــذار 
باشــد. درواقــع المان هــای نقــش آفرینــی حاضــر در اینبخــش بــه شــدت 
افزایــش پیــدا کرده انــد و حــاال، شــما می توانیــد داســتان بــازی را بــه واســطه 
انتخاب هایتــان دچــار تغییــر کنیــد. البتــه نبایــد تغییراتــی بــزرگ را از ایــن 
بخــش انتظــار داشــت. همچنیــن در راســتای اضافــه شــدن المان هــای نقــش 
آفرینــی، شــاهد امــکان شــخصی ســازی کامــل لبــاس، مــدل مــو و تتوهــای 

ــود. ــم ب ــد خواهی ــر در نســخه جدی الکــس هانت
یکــی از مشــکات بخــش Journey در نســخه قبلــی، رونــد تکــراری آن و 
اجبــار بــرای تجربــه تــک نفــره بــازی بــود، در نســخه دوم بــرای حــل ایــن 
مشــکل، ســازنده ها امــکان ورود نفــر دوم بــه ایــن بخــش را ایجــاد کرده انــد، 
بــه ایــن ترتیــب شــما می توانیــد اینبخــش را در کنــار یــک همــراه کــه در 
نقــش یکــی از هــم تیمی هــای هانتــر وارد زمیــن می شــود ادامــه دهیــد. ایــن 
ــر ایجــاد ســرگرمی بیشــتر، بــه اعمــال تاکتیک هــای بهتــر  امــر مهــم عــاوه ب
و بهبــود رونــد گیــم پلــی در بخــش Journey  کمــک بســیاری خواهــد کــرد.
یکــی دیگــر از بخش هــای مهــم و حائــز اهمیــت هــر نســخه از فیفــا، آلتیمیــت 
تیــم اســت، ایــن حالــت کــه همیشــه طرفــداران بســیاری داشــته، هرســاله 
بــا بخشــی انحصــاری بــرای کنســول XBOX منتشــر می شــده اســت. بخــش 
ــام Legends شــناخته می شــدند،  ــا ن مربــوط بــه بازیکنــان افســانه ای کــه ب
در ســال جــاری از انحصــار مایکروســافت خــارج شــده و بــا نامــی جدیــد 
بــرای تمامــی کنســول ها منتشــر خواهــد شــد. ایــن بخــش کــه حــاال بــا نــام 
Iconsشــناخته می شــود، بــازی کنانــی مثــل رونالــدوی برزیلــی، مارادونا،پلــه 
و تیــری هنــری را شــامل خواهــد شد.ســازندگان اطاالعــات دقیقــی از ایــن 
 Gamescom بخــش منتشــر نکرده انــد، امــا اعــام شــده کــه در رویــداد

اطاعاتــی جامــع از بخــش Ultimate Team منتشــر خواهــد شــد.
بــه نظــر می رســد در طــی رونــد ســاخت FIFA 18، EA بیشــتر از هــر زمــان 
دیگــری بــه بازخوردهــای مخاطبــان نســبت بــه ایــن ســری پاســخ داده باشــد. 
طبــق گفته هــای ســازنده هــا در ایــن نســخه بهبودهــای بســیاری را شــاهد 
خواهیــم بــود. همچنیــن بــازی شــامل یــک PRO Mode خواهــد بــود کــه 
جزئیــات گرافیکــی و نــرخ فریــم را در نســخه های مربــوط بــه PSPRO و 
PC بهبــود خواهــد بخشــید. امــا یکــی دیگــر از نــکات جالــب در رابطــه بــا 
فیفــا 18، عرضــه شــدن نســخه ای از آن بــرای کنســول جدیــد نینتنــدو یعنــی 
ســوئیچ اســت. طبــق اطاعــات منتشــر شــده ایــن نســخه بــه وســیله موتــور 
فراســتبایت ســاخته نخواهــد شــد، امــا از گرافیکــی بســیار خــوب، امــکان 
ــازی قابــل حمــل و گیــم پلــی متفــاوت امــا جــذاب و کاملــی بهــره خواهــد  ب

بــرد. 
FIFA 18 در تاریــخ 29 ســپتامبر 2017، مصــادف بــا 7 مهــر 1396 بــرای 
پلتفرم هــای  PS4, Xbox One و PC در دســترس خواهــد بــود، همچنیــن 

دمــو قابــل بــازی ایــن عنــوان، دو هفتــه زودتــر منتشــر خواهــد شــد.
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ــوان یکــی از محبــوب تریــن مجموعــه هــای  ــه عن ب
تاریــخ، ســری Star Wars همیشــه از عــدم وجــود 
یــک بــازی درخــور بــرای خــود رنــج مــی بــرد. بیشــتر 
عناوینــی کــه در ایــن ســری ارائــه شــده بــود فقــط 
ســعی داشــتند شــما را قالــب یکــی از شــوالیه هــای 
ِجــدای یــا یکــی از شــخصیت هــای اصلــی فیلــم قــرار 
دهنــد و البتــه ایــن ایــده جــذاب بــه نظــر مــی رســید 
ولــی بــه دالیــل فنــی مربــوط بــه زمــان عرضــه ایــن 

بــازی هــا و البتــه دالیــل داســتانی، بــه جــرات 
عناویــن  ایــن  اکثــر  کــه  گفــت  تــوان  مــی 
تفــاوت معنــا داری بــا هــم نداشــتند و در 

ضمــن بســیار خســته کننــده نیــز بودنــد.
کــه  انحصــاری،  ناشــر  عنــوان  EAبــه  امــا 
ایــن  محبوبیــت  و  فــروش  افــت  متوجــه 
از  یکــی  عنــوان  بــه  بــود،  شــده  ســری 
معرفــی  بــرای  هایــش  تــاش  آخریــن 
داســتان ایــن دنیــای عظیــم بــه قشــر تــازه 
بــازی بــازان و تجدیــد خاطــره ای درخــور 
بــرای طرفــداران قدیمــی جنــگ ســتارگان 
تصمیــم گرفــت کار ســاخت بــازی جدیــد 
ایــن ســری را بــه یکــی از بهتریــن اســتدیو 

هــای خــود بســپارد.
ســاخت  مامــور   DICE کــه  بــود  اینگونــه 

نســخه جدیــد در ایــن مجموعــه شــد و بــا 
توجــه بــه رزومــه کاری دایــس، چنــدان 

عجیــب نبــود کــه بــازی دارای بخــش چنــد 
نفــره زیبــا و گیرایــی باشــد. بــازی باالخــره 

در اواخــر ســال 2015 عرضــه شــده و بــه جــز 
بخــش چنــد نفــره و تعــدادی مراحــل کــه بــه 
صــورت نیــم صفحــه و آفایــن قابــل بــازی بــود 
چیــز دیگــری نداشــت کــه البتــه بــا توجــه بــه 
زمــان انــدک موجــود بــرای ســاخت بــازی کــه 

پــس از عرضــه آخریــن DLC هــای عنــوان 
BF4 در دســترس بــود و همچنیــن برنامــه 
هــای اســتدیو بــرای ســاخت نســخه دیگــر 
غیــر  هــم  چنــدان  بتلفیلــد،  ســری  از 

متظــره نبــود.
ــرا در  عــدم وجــود بخــش تــک نفــره داســتانی گی
ــه داســتان زیبایــش معــروف اســت  ــی کــه ب دنیای
نهایــت  در  هــم  بــاز  ولــی  بــود  عجیــب  بســیار 
ــازی  ــی ب ــم پل ــود. شــاید گی ــا ب ــی زیب نتیجــه نهای
ــا  ــی ب ــده مــی شــد ول ــی خســته کنن بعــد از مدت

وجــود تنــوع وســایل نقلیــه و اســلحه هــای بــازی ) 
حداقــل تنــوع تجهیــزات از میــدان نبــرد 1 بیشــتر 
بــود ( بــاز هــم  مجموعــه کاملــی از ادوات فراوانــی 
در دســترس بــود کــه بــه الطبــع تجهیــزات باالتــر 

بــه ســطح باالتــری نیــز نیــاز داشــت کــه آزاد کــردن 
ایــن تجهیــزات، شــما را مــدت زمــان بیشــتری درگیــر 

بــازی مــی کــرد.
نیــز بســیار موفــق عمــل  بــازی در فروشــگاه هــا 
ســتارگان  جنــگ  داســتان  کــه  داد  نشــان  و  کــرد 
را  از ســال هــا مخاطبیــن خــود  بعــد  هنــوز هــم 
حفــظ کــرده و البتــه مخاطبیــن جدیــدی نیــز 
پیــدا کــرده اســت. البتــه هــم زمانــی 
از  جدیــد  نســخه  بــا  بــازی  عرضــه 
 Star Wars: فیلــم مجموعــه بــه نــام
مزیــد  نیــز   The Force Awakens
بــر علــت بــود تــا ایــن نســخه 
فــروش فــوق العــاده ای 
را تجربــه کنــد ولــی کار 
چنــدان  نســخه  ایــن 
نبــود  راحــت  هــم 
چــون در مقابــل یکــی 
ــر فــروش  ازبهتریــن و پ
از  هــا  بــازی  تریــن 
مجموعــه نــدای وظیفــه، 
بــه نــام Black Ops 3 قــرار 
گرفتــه بــود کــه ایــن نشــان از 
کار ســخت DICE در ان ســال 

داشــت.
ایــن  از  دوم  نســخه  حــاال  امــا 
بــازی نیــز در حــال عرضــه اســت 
و بــاز هــم در مقابــل یــک بــازی از 
ســری نــدای وظیفــه قــرار گرفتــه 
ــه ریشــه  ــا بازگشــت ب اســت کــه ب
هــای خــود، قصــد بدســت آوردن 
را  خــود  قدیمــی  طرفــداران  دل 
دارد و بــا وجــود آن کــه تنهــا چنــد 
تریلــر از بــازی منتشــر شــده اســت بــه نظــر 
ایــن جــای کار و حداقــل  بــه  تــا  مــی رســد 
در بخــش بــازار یابــی بــه درســتی عمــل کــرده 
چنــدان  هــم   SW:BF2 امســال  البتــه  اســت. 
دســت خالــی نیامــده اســت و بــا وعــده مجموعــه 
ای از اصاحــات و تغییــرات قصــد دارد نــه تنهــا 
شــماره قبلــی را اصــاح کنــد بلکــه عنوانــی در 
مخاطبیــن  بــه  ســتارگان  جنــگ  مجموعــه  خــور 

عرضــه کنــد.
یکــی از مهمتریــن تغییــرات افزوده شــده، بازگشــت 
بخــش داســتانی بــه بــازی هــای این مجموعه اســت 
ــا داســتانی در حــد فیلــم  کــه حــاال انتظــار داریــم ب
هــای ســری مواجــه باشــیم ولــی تجربــه ثابــت کــرده 
اســت کــه DICE در بخــش داســتان ســرایی چنــدان 

موفــق نیســت و احتمــاال ماننــد چنــد نســخه اخیــر 
بــدون پیچــش  و  یــک داســتان ســطحی  بــا  بایــد 
هــای زیبــا طــرف باشــیم کــه البتــه تــا حــد زیــادی 
نیــز قابــل پیــش بینــی و قابــل قبــول اســت. بــه طــور 
قطــع ماننــد اکثــر عناوینــی کــه توســط ایــن اســتدیو 
ســاخته شــده اســت، تمرکــز اصلــی بــر روی بخــش 
چنــد نفــره ای خواهــد بــود کــه در هــر صــورت ایــن 
بخــش اســت کــه مــا را بــرای حداقــل چندیــن مــاه 
ســرگرم نــگاه خواهــد داشــت. البتــه در صورتــی کــه 
DICE ســعی کنــد بــا کمــک اعضــا و نویســندگان 
داســتانی  عنــوان  ایــن  بــرای  دیزنــی  والــت  خــود 
تهیــه کنــد شــاید موفقیــت بیشــتری داشــته باشــد 
کــه البتــه ایــن حالــت بــه دالیلــی شــاید فقــط در 
حــد تخیــات مــا باقــی بمانــد زیــرا اوال کــه والــت 
دیزنــی خــود بــه ســختی مشــغول ســاخت عناویــن 
خــود اســت و وقتــی بــرای رســیدن بــه ایــن چنیــن 
ــادی برایــش  ــه زی داســتانی هــم وقــت و هــم هزین
بــر در خواهــد داشــت نــدراد و بــه نظــر نمــی رســد 
بخــش داســتانی یــک بــازی چنیــن کششــی داشــته 
ــر روی بخــش  باشــد خصوصــا کــه بیشــتر تمرکــز ب
چنــد نفــره قــرار دارد. در ثانــی اگــر والــت دیزنــی 
داســتانی خوبــی نیــز تهیــه کنــد احتمــال آن کــه از 
آن بــرای فیلــم هــای اصلــی خــود اســتفاده کنــد 
بســیار بیشــتر اســت تــا بخواهــد بــا درآمــدی کمتــر 

آن را بــه EA بفروشــد.
 بــا تمــام ایــن تفاســیر قطعــا وجــود بخــش داســتانی 
در چنیــن عنوانــی بســیار جــذاب خواهــد بــود ولــی 
ــه نظــر مــی رســد ماننــد ســایر عناویــن داســتانی  ب
DICE کیفیــت چنــدان باالیــی نخواهــد داشــت و 
بیشــتر تمرکــز بــر روی ســاخت بخــش چنــد نفــره 

جــذاب و گیــرا خواهــد بــود.
در ســوی دیگــر و در خصــوص بخــش چنــد نفــره 
حماســی  هایــی  نبــرد  انتظــار  بایــد  قبــل  ماننــد 
داشــت.  را  فــراوان  وســعت  بــا  هایــی  نقشــه  در 
همچنیــن بــه احتمــال زیــاد شــاهد حظــور تعــداد 
هســتیم.  قبلــی  نســخه  هــای  مــود  از  زیــادی 
حظــور  دیگــر  کننــده  خوشــحال  خبــر  همچنیــن 
محتــوای دانلــود کردنــی مــی باشــد کــه حــاال بــه 
ســبک TITANFALL 2 تمــام ایــن محتویــات بــرای 
تمــام بــازی بــازان رایــگان خواهــد بــود ولــی ایــن 
مســئله نبایــد ســبب شــود کــه همچــون تایتــان فــال 
2 کــه ایــن محتــوای اضافــی رســما فقــط یــک شــگرد 
تبلیغاتــی باشــد و در واقعیــت ایــن باشــد کــه هــر 
چنــد مــاه یــک بــار، شــاید بــرای بــازی یــک یــا نقشــه 

و یــک مــود جدیــد عرضــه شــود.
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اولین نگاه

البتــه خوشــبختانه خــود ســازندگان تایتــال فــال 2 
 DLC ــز ایــن مســئله را قبــول دارنــد کــه تکنیــک نی
هــای رایــگان آن هــا تنهــا بــرای تبلیــغ محصــول آن 
هــا بــوده و بــرای عناویــن بعــدی خــود وعــده برنامــه 
بهتــری را داده انــد. بــه همیــن صــورت نیــز بــرای 
 EA نســخه بعــدی ســری بتــل فرانــت انتظــار داریــم
از مشــکات تایتــان فــال 2 درس گرفتــه باشــد و 
شــاهد مجموعــه ای از محتــوای دانلــود شــدنی در 
حــد عناوینــی کــه بــا ســیزن پــس عرضــه مــی شــوند، 

ماننــد ســری میــدان نبــرد باشــیم.
امــا یکــی از مهمتریــن مشــکات نســخه اول تکراری 
شــدن بخــش چنــد نفــره آن بــود کــه بــه ســرعت از 
ارزش تکــرار پذیــری بــازی مــی کاســت. در مقــام 
مقایســه هنــوز هــم عنوانــی ماننــد میــدان نبــرد 4 و 
نســخه هــای قبلــی بــازی بــازان خــود را دارد. البتــه 
ایــن مســئله بــه دلیــل تفــاوت کامــل ایــن دو بــازی 
اســت کــه میــدان نبــرد بــر روی نمایــش تمــام بعــد 
هــای نبــرد اعــم از نبــرد و هوایــی و زمینــی و دریایــی 
تمرکــز دارد ولــی ســری بتلفرانــت قصــدش نمایــش 
نبــرد هــای زمینــی اســت کــه اگــر خــوش شــانس نیــز 
باشــید شــاید ســواری گرفتــن از یکــی AT-AT  هــا 
و AT-ST هــا و یــا X-Wing هــا نیــز بــه شــما برســد.

البتــه بــا ایــن وجــود بــا تفــاوت هــای اصلــی هســته 
گیــم پلــی بــازی هــا، ســبب شــده اســت کــه امــکان 
بــازی کــردن نســخه اول بــرای مدت طوالنی ســخت 
تــر شــود. البتــه وارد کــردن عناصــری از ســری بــازی 
هــای میــدان نبــرد مــی توانــد تــا حــد زیــادی از ایــن 
یکنواخــت شــدن بکاهــد. در واقــع تجربــه عنوانــی 
ماننــد میــدان نبــرد در دنیــای جنــگ ســتارگان و بــا 
تجهیــزات و ادوات آن مــی توانــد ایــده ای بســیار 
جــذاب و هیجــان انگیــز باشــد. تنهــا وارد کــردن 
مــود کانکوئســت نیــز بــه ایــن بــازی بســیار جــذاب 
اســت و الزم نیســت کــه تمــام مــود هــا دقیقــا از 
روی ســری میــدان نبــرد کپــی بــرداری شــود.حتی 
وجــود یــک مــود شــبیه بــه ایــن حالــت محبــوب نیــز 
مــی توانــد چــاره گشــا باشــد ولــی شــرایط بــه حالتــی 
ــل  ــی قاب ــگاه اصل ــه از پای ــزات نقلی باشــد کــه تجهی
ــه  ــور ب ــه ای نباشــد مجب ــه گون برداشــت باشــد و ب
حرکــت در زیــر آتــش دشــمن بــرای رســیدن بــه یکــی 

از تجهیــزات باشــید.
مــورد دیگــر مــدل اســلحه هــای بــازی اســت کــه 
بــه شــدت نیــاز بــه بازبینــی دارد و در واقــع تمــام 
اســلحه هــای بــازی بــه شــدت نزدیــک بــه یکدیگــر 
هســتند. همــه اســلحه هــای پیــاده نظــام دارای 
سیســتم خنــک شــوندگی بــه جــای خشــاب هســتند 
و تقریبــا همــه آن هــا یــک مــدل صــدا دارنــد. مــورد 
بــه  اســلحه  ســازی  شــخصی  امــکان  عــدم  دیگــر 

ــدان  ــه می ــاد ب ــرد 4 و شــباهت زی ــدان نب ســبک می
بــاز کــردن  بــرای  نبــرد 1 اســت کــه عمــا تــاش 
تجهیــزات اضافــی و بــازی کــردن بــا اســلحه هــای 
مختلــف را از بیــن مــی بــرد. عنوانــی ماننــد میــدان 
نبــرد 1 بــه انــدازه کافــی از ایــن مشــکل رنــج مــی برد 
البتــه تنــوع ظاهــری بیشــتر تســلیحات بتلفرانــت 

ــد. ــر مــی کن ــرای ســازندگان راحــت ت کار را ب
ــد  ــده هــای جــذاب مــی توان ــه یکــی دیگــر از ای البت
مــی توانــد قــرار دادن 3 نفــر در مقابــل 3 نفــر دیگــر 
بــازی باشــد  ولــی همــه در لبــاس قهرمــان هــای 
و بــه ســبک عنوانــی ماننــد For Honor باشــد و 
حــاال بایــد بــا شمشــیر هــای نــوری ســعی در تکــه 
تکــه کــردن یکدیگــر داشــته باشــید. شــاید باالخــره 
SWBF2 بتوانــد بــا ایــن حالــت کاری را انجــام دهــد 
کــه For Honor بــه خاطــر کیفیــت پاییــن ســرور 
واقعــا  ثانــی  در  دهــد.  انجــام  نتوانســت  هایــش 
تجربــه نبــرد هــای قهرمــان هــای بــازی در حالتــی 
کــه فقــط دو نفــر بایــد تــا ســر حــد مــرگ بــا یکدیگــر 

ــود. ــا خواهــد ب ــرد بپردازنــد حماســی و زیب ــه نب ب
شــاهد  بایــد  هــم  بــاز  قبلــی  بــازی  ســنت  ماننــد 
بازگشــت بخــش تقســیم صفحــه در بخــش هایــی 
ــا دوســتان  ــم ب ــا بتوانی ــازی تــک نفــره باشــیم ت از ب
خــود در مراحــل مجــزای بــازی بــه ســرگرم شــدن 
پرداخــت. البتــه در نســخه قبلــی ایــن مراحــل تنهــا 
ــازی مــی شــد کــه شــما را  شــامل بخــش هــای از ب
در برابــر هــوش مصنوعــی قــرار مــی داد و خبــری از 
حالــت تقســیم صفحــه در بخــش چنــد نفــره نبــود.
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شــدن  تاییــد  بــا  و  ســال  چنــد  از  بعــد  حــاال  امــا 
بخــش داســتانی مجــزای بــازی عــاوه بــر آن کــه 
انتظــار تقســیم صفحــه و عبــور از مراحــل بخــش 
داســتانی بــا دوســتان خــود را داریــم، حــاال انتظــار 
داریــم حتــی در بخــش چنــد نفــره نیــز بتــوان بــه 
ــا تقســیم  ســبک بــازی هــای ســری نــدای وظیفــه ب
صفحــه نمایــش در آن واحــد بتــوان دو نفــره بــه 
ــر یکدیگــر  ــا حتــی بتــوان در براب نبــرد پرداخــت و ی
بــه نبــرد چــه بــه صــورت آنایــن و چــه بــه صــورت 
آفایــن بــه نبــرد پرداخــت. البتــه وســعت نقشــه 
ــازی یکــی از عوامــل اصلــی محــدود کننــده  هــای ب
ــا  در بــه حقیقــت پیوســتن ایــن ایــده اســت ولــی ب
فریــم  نــرخ  انتقــال  و  رزولوشــن  بیشــتر  کاهــش 
بــه حقیقــت  نیــز  ایــن مهــم  30 شــاید  بــه   60 از 

بپیونــدد.
در پایــان قابــل ذکــر اســت کــه امســال نبــرد در 
بخــش شــوتر هــای اول شــخص نیــز داغ خواهــد 
یــک ســمت شــاهد عرضــه نســخه دوم  بــود. در 
از ســری بــازی هــای Destiny خواهیــم بــود کــه 
خــود  اشــتبهات  از  ســال   4 از  پــس  اســت  قــرار 
درس گرفتــه و نســخه کامــل تــری را بــه مخاطبــان 
خــود ارائــه دهــد. بــر خــاف نســخه اول کــه هــم 
بســیار زیبــا و بــا شــکوه بــود و در عیــن حــال بــا 
حرکتــی ماننــد قــرار دادن اولیــن بســته الحاقــی در 
داخــل دیســک بــازی تــا حــدی توهیــن آمیــز، حــاال 
از بانجــی انتظــار مــی رود بســته اولیــه بــازی بســیار 
کامــل تــر باشــد و ســعی کنــد تــا حــدی نیــز محتــوای 

نیــز عرضــه  بــازی  بــه همــه خریــداران  را  رایــگان 
کنــد. همچنیــن بــرای اولیــن بــار بانجــی قصــد دارد 
یــک بــازی خــود را بــه صــورت همزمــان بــرای رایانــه 

هــای شــخصی نیــز عرضــه کنــد.
اکتیویــژن  در جبهــه  هــم  بــاز  و  دیگــر  در ســمت 
نســخه جدیــد نــدای وظیفــه بــا بازگشــت بــه زمــان 
از مــرگ  جنــگ جهانــی دوم قصــد دارد ســری را 
نجــات دهــد. حــاال بــا بازگشــت خــط زمانــی بــازی بــه 
ــرد هــای لــذت  ــر آن نب ــی عــاوه ب جنــگ دوم جهان
بخــش و دوســت داشــتنی در برابــر آلمانــی هــای تــا 
دنــدان مســلح همیشــگی، حــاال ســازندگان وعــده 
بخــش داســتانی بســیار عمیــق تــری را داده انــد. 
حــاال دیگــر وظیفــه شــما ایــن نیســت کــه تــک تــک 
آلمانــی هایــی را کــه در ســر راه خــود تــا قلــب برلیــن 
مــی بینیــد را ســاخی کنیــد. اینبــار بعــد انســانی 
قضایــا نیــز وارد داســتان شــده اســت و شــاید یــک 
ســرباز فــراری آلمانــی بــه شــما کمــک کنــد تــا زنــده 
ــا  ــا اینکــه شــما از کشــتن ســربازانی کــه ب بمانیــد ی
ســن کــم کــه بــه اجبــار بــه اســتخدام ماشــین جنگــی 
هیتلــر آمــده انــد اجنــاب کنیــد. بخــش چنــد نفــره 
هــم بــدون شــک از همــان فرمــول قدیمــی افزایــش 
اســتفاده  پرســتیژ  از  اســتفاده  ســپس  و  ســطح 
خواهــد کــرد ولــی در نمایــش هایــی کــه از ایــن 
بخــش عرضــه شــده مکانیــزم هــای جدیــدی ماننــد 
قــرار دادن مسلســل و یــا قــرار گرفتــن در پشــت 
وســایل نقلیــه هــم بــه چشــم میخــورد کــه البتــه 
هنــوز هیــچ چیــزی قطعــی نیســت و بایــد تــا زمــان 

ــازی منتظــر مانــد. عرضــه ب
امــا نســخه جدیــد جنــگ ســتارگان هــم بــا وعــده و 
وعیــد هــای خــود عــاوه بــر آن کــه  بــه طــور قطــع 
یکــی از زیبــا تریــن شــوتر هــای امســال خواهــد 
بــود در عیــن حــال در بخــش چنــد نفــره یکــی از 
شــلوغ تریــن هــا هــم خواهــد بــود ولــی ایــن مســایل 
ســبب نمــی شــود کــه بتــل فرانــت 2 کار راحتــی در 
پیــش رو داشــته باشــد و حــاال امســال زمــان انتقــام 
عرضــه 2 بــازی شــوتر همزمــان از ســوی اکتیویــژن 
ــه طــور قطــع در ســال گدشــته از ایــن  اســت کــه ب
تکنیــک EA بــرای بــازار یابــی و فــروش نســخه قبلــی 

بــازی نــدای وظیفــه، ضربــه خــورده بــود.
 در هــر صــورت امســال هــم بایــد شــاهد یــک نبــرد 
حســاس بیــن نســخه هــای جدیــد بــازی هایــی بــود 
کــه تقریبــا همــه در شــرایط بحرانــی بــه ســر مــی 
را  خــود  اعتمــاد خریــداران  دارنــد  و ســعی  برنــد 
یــک بــار دیگــر هــم بدســت بیاورنــد. البتــه بــاز هــم 
ماننــد همیشــه ایــن نبــرد بــه نفــع بــازی بــازان تمــام 
خواهــد شــد و عــاوه بــر آن کــه در انــواع و اقســام 
بــه نظــر  یــک نبــرد درگیــر خواهیــم شــد  حــاالت 
مــی رســد هــر ســه بــازی بــرای خــود یــک بنچمــارک 
ــا وجــود  ــود. هــم چنیــن ب گرافیکــی نیــز خواهنــد ب
داســتان هــای زیبــا و بخــش هــای چنــد نفــره درگیــر 
کننــده بــدون شــک تــا ســال آینــده و بــازی هــای 
شــوتر اول شــخص تعطیــات ســال 2019 ســالی 

پــر بــار و شــلوغ خواهیــم داشــت.




