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معرفی بازی

تمامی بازی های معرفی شده را می توانید از کانال
نشریه ما  @Respawnmagدانلود کنید.

بازی  game dev storyیکی از بازی های تلفن همراه است  ،که در هنگام انتشار نظرهای
بسیار مثبتی دریافت کرد  .در این بازی شما مدیریت یک استودیو بازی سازی را بر عهده
خواهید گرفت و باید برای موفقیت هرچه بیشتر استودیو بازی سازی خود تالش کنید...
هرچند گاهی ممکن است که با شکست رو به رو شوید .این عنوان برای تلفن های همراه
اندرویدی و  iosقابل دسترسی می باشد.
یکی از عناوین بسیار محبوب که ابتدا برای کنسول ها منتشر شد  ،و پس از بازخوردهای بسیار
مثبت نسخه تلفن همراه آن را نیز روانه بازار کردند.
در این بازی ،شما در نقش «مکس» قرار میگیرید؛ عکاس ماهری که طی اتفاقاتی متوجه میشود
قدرت برگرداندن زمان را دارد و به همین دلیل تصمیم میگیرد تا به گذشته برود و دوست خود را
نجات دهد.
الزم به ذکر است این بازی پنج قسمتی است و فقط قسمت اول به صورت رایگان عرضه شده .
عنوان  Life is Strangeبیشتر مناسب افرادی است که دنبال یک داستان تاثیرگذار با انتخابهای
متفاوت میگردند .پس اگر به دنبال هیجان هستید ،به احتمال زیاد با این سری سرگرم نخواهید
شد.
اگر دنبال یک بازی در سبک بقا یا همان  Survivalمیگردید ،به هیچ وجه نباید این اثر را
از دست بدهید .در  Don’t Starveباید هر روز به دل جنگل بزنید و تا جایی که میتوانید
وسیله ،غذا و مهمات جمع کنید تا شب را به سالمت بگذرانید .در کنار اینها ،باید با
جمعآوری سنگ و چوب وسایل مختلفی را بسازید .هر وقت هم که کشته شوید ،بازی
به پایان میرسد و باید همه چیز را از صفر آغاز کنید .خبر بد این است که Don’t Starve
اصال آسان نیست و قرار است بارها و بارها کشته شوید.
بازی  ،Rules of Survivalقوانین بقا ،یکی از بازی های پر طرفدار اکشن
برای تلفن همراه است  .این بازی به دلیل تنوع داستان و البته نبرد ،مورد
توجه مخاطبین زیادی قرار گرفته است .در این بازی شما می توانید به همراه
چند نفر دیگر داستان بازی را به پیش ببرید و از فضای آنالین و لذت بخش آن
بهره مند شوید.در این بازی الزم است که وارد یک نبرد شوید و دشمن را نابود
کنید .بدین صورت الزم است که تا انتهای بازی بمانید و مغلوب نشوید .بازی قوانین بقا،یک بازی ساده و آسان نیست و
کاربران آماتور تا زمانی که سوار بر بازی نشوند ممکن است از بازی لذت نبرند.
بازی آنالین با گیم پلی متفاوت،بازی چالشی و سخت،گرافیک مناسب و قابل قبول،امکان انتخاب سالح های متفاوت
از جمله ویژگی های این بازی اکشن است.
تعداد افرادی که میتونن ادعا کنن با بازی  snakeروی گوشی های نوکیا خاطره ندارن انگشت
شماره .در این بازی با کنترل یک مار و با خوردن مربع های کوچک امتیاز جمع میکردیم
عنوان  slither.ioبه نوعی نسخه ی مدرن همان بازی است  .با این تفاوت که گرافیک
بسیار جذاب تری دارد و میتوانید به صورت انالین به رقابت با بقیه بازیکنان بپردازید.
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Cyberpunk 2077

خواهد آمد

سایبر پانک ،عنوانی که در سال  2012توسط
 cd project redمعرفــی شــد .ایــن عنــوان بــا تیــزر اولیــه
خــود ،کــه در ســال  2013منتشــر شــد ،و درهفتــه اول بــه
 12میلیــون بازدیــد رســید ،بــرای کاربــران  windowsو
بــا تریلــر رســمی خــود در ســال  2018بــرای پلتفــرم هــای
 ps4و  xbox oneتاییــد شــد.

بــازی بــه صــورت اول شــخص و در ســبک نقــش افرینــی
روایــت میشــود .داســتان بــازی در ابرشــهر شــلوغ و
پرهیاهــوی  night cityدر ســاحل کالیفرنیــای شــمالی
در ســال  2077در جریــان اســت ,جایــی کــه خشــونت و
جنایــت امــر اجتنــاب ناپذیریســت.
در ایــن عنــوان شــما بــا یــک جهــان بــاز و بــدون صفحــه
 loadingســرو کار داریــد و ایــن بــه ایــن معنــی اســت
کــه شــما هیــچ گاه منتظــر بارگــذاری صفحــه نخواهیــد
مانــد( .تنهــا خــرده ای کــه میتوانســت بــه withcer lll
گرفــت ،کــه حــال  cd prبــه نظــر آن را در ایــن عنــوان حــل
کــرده اســت)
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ویستا گیمز

نرشیه تخصصی گیم دانشگاه صنعتی همدان

از ابتدایــی تریــن ثانیــه هــا ،بــازی بــه شــما اختیــار عمــل
کامــل را میدهــد .شــما بعــد از تنظیــم دقیــق جزئیــات
ظاهــری بازیکــن ،بایــد تاریخچــه ای مختصــر بــرای
شــخصیت خــود انتخــاب کنیــد ،انتخــاب هایــی کــه
ریــز یــا درشــت بــر رونــد داســتان بــازی تاثیــر گذارنــد،
انتخــاب هایــی ماننــد خواننــده موســیقی مــورد عالقــه ی
دوران کودکــی و. ...
ســبک مبــارزه ی خاصــی بــرای اتمــام ماموریــت هــا در
بــازی وجــود نــدارد و ایــن شــما هســتین کــه بــا انتخــاب
هــای خــود در طــول بــازی ســبک خــاص خــود را ایجــاد
میکنیــد؛ سیاســت ؟ مخفــی کاری؟ یــا حملــه مســتقیم
بــه قلــب دشــمن ؟ همــه و همــه بســتگی بــه شــما دارد.
شــخصیت هــای دیگــر بــازی یــا همــان  npcهــا زندگــی
روزمــره خــود را دارنــد و چرخــه روز و شــب بــرای آنهــا
هــم اتفــاق میافتــد و حتــی گاهــی شــاید بــا شــما راجــع
بــه اتفاقاتــی کــه تجربــه کــرده انــد صحبــت کننــد .ایــن
علــت و بســیاری علــل دیگــر باعــث بســایر طبیعــی جلــوه
کــردن تجربــه ی بــازی میشــوند.
مشــهور شــدن یعنــی دردســر بیشــتر ،و دردســر بیشــتر
یعنــی پــول بیشــتر .وقتــی بــا گروهــی از گــروه هــای
بــازی درگیــر میشــید ،آن هــا هیــچ وقــت فرامــوش
نمیکننــد و حتــی شــاید بــرای انتقــام ،افــرادی رو اجیــر
کننــد .کــه ایــن بــه نفــع شــما هــم هســت! هرچقــدر در
کار خــود حرفــه ای تــر باشــید ،خــاف کار هــای بیشــتری
تمایــل بــه همــکاری بــا شــما خواهنــد داشــت.

همان طور که پیش تر اشاره شد  cyberpunk 2077شامل کالس به خصوصی نیست و از سیستم کالس شناور استفاده می کند ،به این منظور که شما باید مهارت های خود را از بین
کالس های متعدد در طول بازی انتخاب کنید و خود را با انواع موقعیت های مختلف تطبیق دهید و بر چالش ها غلبه کنید ،اما کالس های  ،cyberpunk 2020بازی نقش آفرینی تخته
ای سایبرپانک ،در cp 2077به شکل شغل هایی وجود دارند و  npcهایی را درون بازی می بینیم که یک کالس ثابت دارند.طبق گفته  Mike Pondsmithخالق سایبرپانک ،وجود تمامی
نقش های  cp 2020در این عنوان جدید تایید شد و قرار است سورپرایز های خوبی باشند .ما در این بخش به نقش هایی که در تریلر های منتشر شده ،نمایش داده شد می پردازیم.

SOLO

سولو ها آدم کش های اجیر شده ،بادیگارد ها و یا سربازان مزدور هستند؛ توانایی آن ها درک خطر ،تله ها و انواع موقعیت های سخت دیگر و
دوری از هر نوع آسیب دیدن است؛ سولو ها که معموال پیشینه نظامی دارند کار خود را از فیکسر ها در قبال دریافت تکنولوژی جدید ،سالح و یا
«ادیز» ،واحد پول بازی ،که همان یورو است ،می گیرند .سولو ها اغلب دارای سخت افزار های متعدد یا تقویت های سایبری هستند .این افزونه
های تقویتی از متحمل شدن آسیب های نبرد به دست آمده که از قبیل دست ،پا ،چشم مصنوعی و یا حتی زیست تراشه هایی که سطح آگاهی
و عکس العمل آن ها را باال می برد ،می باشند؛ و البته دارو هایی نیز استفاده می کنند تا به کمک آن ها از حریفان خود پیشی بگیرند.
ایمپلنت یا کاشته های روی بدن سولو ها نشان دهنده صدمه و زخم های نبرد های پیشین و ارتقای آن ها بعد از پیکار است؛ میزان کاشته های
بیشتر به معنای تجربه بیشتر در این حرفه می باشد ،در واقع این بهایی است که برای خوب بودن در این کار میپردازید.

Netrunners
نت رانر ها هکر هستند ،اما نه یک هکر ساده ،بهترین هکر های ممکن؛ ذهن بیشتر نت رانر ها ،همانند  Tbugکه در تریلر ها او را مشاهده
کردیم ،مستقیم به اینترنت وصل می باشد ،مهارت هایی که دارند به آنان اجازه میدهد تا به معنای واقعی کلمه به «همه جا» دسترسی داشته
باشند ،از در ها و سیستم های امنیتی پیشرفته گرفته تا ذهن افراد! حتی قادر به این هستند تا با نفوذ به ذهن یک فرد او را از میان ببرند.

Fixers

فیکســر هــا خداونــدگاران جــرم و جنایــت ،خریــداران و فروشــندگان مســاعدت هســتند؛ پــدر خوانــده هایــی را در دنیــای ســایبری تصــور کنیــد کــه
هــر چیــزی را کــه شــما میخواهیــد را مــی داننــد ،اگــر در حــوزه عملیاتــی آنــان باشــند .تقریبــا چیــزی نیســت کــه در شــبکه ارتباطــی شــما باشــد و
فیکســر هــا از آن اطالعــی نداشــته باشــند و آنهــا حاضرنــد کــه ایــن اطالعــات را بــه شــما درقبــال قیمتــی بدهنــد؛ بــرای مثــال ترتیــب دادن جایــی
بــرای پنهــان شــدن و یــا محمولــه ای از ســاح از قبیــل کار هــای آنــان اســت .بــه تعبیــری اطالعــات قــدرت مــی آورد و قــدرت کنتــرل.

Corporate
کورپریت ،را میتوان یک شخصیت اهریمنی تصور کرد که هر چیزی را داراست از جمله منابع ،پول ،اخرین
تکنولوژی ممکن و قادر به عملی کردن هرچیزی است که فکرش را بکنید .ولی مسئله پول و منابع نیست ،مسئله
قدرت است؛ قدرت آن که با یک تماس تلفنی اقتصاد را تکان دهد و یا یک شخصیت رو به گونه ای حذف کند که
گویی در ابتدا اصال وجود نداشته است .البته ما در تریلر بازی کورپریت را نمی بینیم ،و فقط میتوانیم با یکی از
مامورین کورپریت که دکستر دشان ،یکی از فیکسر های بازی ،راه ارتباط با او را فراهم کرده تماس پیدا کنیم.

Techies
به ِتکی ها به عنوان مهندسین نگاه کنید ،از هر نوع گجتی که درون دنیای بازی وجود دارد با
تمامی جزئیات خبر دارند ،و اگر آن ها هم را نداشته باشند حتما قادر به ساخت یا حتی تعمیر
آن هستند.
در ِ ، Cyberpunk 2077تکی ها کسانی هستند که باید برای ارتقا خود و کاشتن افزونه های
تقویتی ای که از آن صحبت شد ،مراجعه کنید.

Rockerboys
راکربوی ها ،موسیقی دان هایی
هستند که به مردم الهام
می بخشند تا با مقامات به مبارزه
بپردازند.
آن ها چیز هایی می گونید که
شرکت ها و انجمن های بزرگ
از شنیدن آن ها خوشحال نمی
شوند.
راکر بوی ها شاید مبارزه تک به
تکی نداشته باشند ،یا شاید اصال
هیچ مبارزه ای نداشته باشند اما
آن ها قادر هستند تا فساد دولت
را با متن های صادقانه موسیقی
های خود آشکار کنند.
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متد های یک بازی خوب

داستان سرایی

یکــی از مهــم تریــن عوامــل در جــذاب شــدن یــک بــازی ،داســتان بــازی اســت .بــه طــوری کــه
حتــی اگــر تمــام دیگــر عوامــل بــازی ،ماننــد گرافیــک و جلــوه هــای ویــژه و , ...در بهتریــن
موفقیتــی کــه از
حالــت خــود باشــند امــا داســتان گیرایــی نداشــته باشــیم ،آن بــازی بــا
آن انتظار میرود ظاهر نخواهد شد.
ســری شــماره اول تــا ســوم  Assasins’s Creedبســیار
موفــق ظاهــر شــد ،امــا طــی زمــان بــا انتشــار نســخه
هایــی هرچنــد بــا گرافیــک باالتــر و جلــوه هــای بصــری
بیشــتر ولــی بــا داســتانی بــه شــدت ضعیــف تــر باعــث شــد
تــا گیمــر هــا روز بــه روز از ایــن مجموعــه بیشــتر
فاصلــه بگیرنــد.
در ابتــدا بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه نمیکنیــم و اگــه ایــن مــورد را رعایــت نکنیــم
داســتان یــک بــازی ماننــد داســتان رمــان باعــث تغییــر شــیوه نگــرش در داســتان بــازی
یــا قصــه هــا نیســت ،داســتان یــک بــازی میشــود.
یــک روایتــی از شــرح اتفاقــات اســت ،در
داســتان یــک بــازی بســیاری از اتفاقــت مهــم داســتان بــازی  ,خــواه یــک پایــان یــا چنــد
بــا تصاویــر و محیــط بــازی روایــت میشــود و پایــان مختلــف داشــته باشــد بایــد انتخــاب
فقــط بخشــی از داســتان را میتــوان بــا کمــک هــای مختلــف را در اختیــار بازیبــاز قــرار
دیالــوگ هــا بــه مخاطــب منتقــل کــرد  ,بــه بدهــد ،بــه طــوری کــه بازیبــاز ازادی عمــل را
عنــوان مثــال بــرای اینکــه یــک مــکان را بــرای در بــازی حــس کنــد و بــه روشــی کــه عالقــه
بازیکــن ایمــن جلــوه دهیــم هیچــگاه از رنــگ دارد داســتان را بــه پیــش ببــرد و ایــن موضــوع
هــای هشــداردهنده ماننــد قرمــز اســتفاده بــه داســتان صدمــه نزنــد.
اگــر داســتان ،مقابلــه خــوب و بــد اســت،
شــخصیت(های) منفــی بایــد دارای انگیــزه
ای حداقــل بــه خوبــی شــخصیت مثبــت
باشــد.
صــدای شــخصیت هــا بایــد متناســب
شــخصیت و ظاهــر آنهــا انتخــاب شــود تــا
جذابیــت داســتان حتــی بیشــتر شــود .
 Hallow knightیک نمونه بســیار قوی در رعایت تئوری رنگ هاســت.
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نویســنده ی داســتان بــازی هــا بایــد اشــنایی کاملــی بــا ســبک بــازی هــا داشــته باشــد ،بــه طــور
مثــال بــرای یــک بــازی اســتراتژی ،مــا بــه طــور میانگیــن هــر ســاعت ،ده دقیقــه دیالــوگ خواهیــم
داشــت ،پــس نمیتــوان بــرای هــر دســتور بــه گروهــک هــا از جمــات بــاال بلنــد حماســی اســتفاده
کــرد و بایــد بــا جمالتــی در حــد دو الــی ســه ثانیــه هــر آنچــه نیــاز اســت را بــه مخاطــب منتقــل کنــد .
داســتان یــک بــازی بــه طــور ناگهانــی اتفــاق نمــی افتــد بلکــه بــه طــور معمــول
ذره ذره مشــکالت کــم و یــا زیــاد ،یــا شــخصیت هــای بــازی آهســته قــوی یــا
ضعیــف مــی شــوند  .بــه نوعــی مســئله یــا مشــکلی ک قهرمــان داســتان درگیــر
آن اســت ذره ذره بــر طــرف میشــود و داســتان اصلــی بــازی تــا آخریــن لحظــه
مشــخص نمیشــود و بازیبــاز را مشــتاق بــه کشــف بیشــتر نگــه مــی دارد.
در روایــت بــازی یکــی از عنصــر هایــی کــه روایــت ســرایی را بــه یــک
شــاهکار تبدیــل مــی کنــد ،رعایــت فواصــل بیــن نقــاط اوج مــی باشــد.
بــازی هایــی کــه نقطــه اوج و فــرود خــود را بــه زیبایــی روایــت مــی کننــد بــازی
هایــی هســتند کــه فرامــوش نمــی شــوند و در ذهــن هــا باقــی مــی ماننــد.
 The Last of Usیکــی از شــاهکار هــای
داســتان ســرایی اســت کــه نمــی تــوان آن را
بــه هیــچ وجــه نادیــده گرفــت.
ایــن اثــر انتظــار هــای مــا را از داســتان یــک
بــازی ویدیویــی بــه مراتــب بــاال بــرد و پــس
از انتشــار آن ،ایــن چیــزی از اســت کــه
بازیبــازان از اســتودیو هــای بــازی ســازی
خواهــان هســتند.
 TLOUبــا قــرار دادن فواصــل مناســب در روایــت داســتان ،لحظــه هــای اکشــن و احساســی فراموش
نشــدنی ای می ســازد.
بــرای مثــال طبــق گفتــه نیــل دراکمــن ،نویســنده ایــن اثــر ،توســعه دهنــدگان ایــن بــازی مــی
خواســتند بالفاصلــه پــس از مــرگ ســارا ،دختــر شــخصیت اصلــی بــازی ،جوئــل ،داســتان را ادامــه
دهنــد و خــط روایــی داســتان بــه  10ســال بعــد بــرود؛ امــا در آخــر ایــن تصمیــم گرفتــه شــد کــه بعــد
از مــرگ ســارا تیتــراژ بــازی پخــش شــود تــا بازیکــن ایــن اتفــاق ســنگین احساســی را هضــم کنــد و بــا
آن کنــار بیایــد و ســپس بــه اکشــن بازگــردد».
داســتان ،نــه صرفــا بــه روایــت خطــی بلکــه بــه هــر نــوع روایتــی
همــان قــدر کــه مــی توانــد ســطح تجربــه یــک بازیبــاز را بــه
اوج برســاند ،مــی توانــد تمامــی آن تجربــه را نابــود کنــد.
یــک داســتان خــوب به همــراه رعایت قواعد داســتان ســرایی قادر به این اســت
کــه یــک شــاهکار فرامــوش نشــدنی بســازد کــه ســال هــا از آن صحبــت شــود.
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راک اســتار  ,ســازنده ی ســری  gtaکــه همــه
بــا ان خاطــره دارنــد ,درســت هشــت روز پــس
از انتشــار Reddead redemption 2اعــام کــرد
موفــق بــه فــروش  17میلیــون نســخه از ایــن اثــر
شــده  ,اثــری کــه بیــش از  2000نفــر بــه مــدت
بیــش از هفــت ســال بــرای بــه ســرانجام رســاندن
آن زحمــت کشــیدند!  17میلیــون عددیســت
کــه بســیاری از بــازی هــای کامپیوتــری در تمــام
مــدت طــول عمــر خــود دســت نیافتــه انــد .ایــن
در حالیســت کــه ایــن عنــوان بــرای کاربــران
وینــدوز هنــوز منتشــر نشــده ولــی شــایعه هایــی
بــرای انتشــار آن بــرای وینــدوز در ســال هــای
آینــده وجــود دارد.

بــه گفتــه اســتدیو بــازی ســازی راک اســتار ,
در ســال  2018بســیاری از کارمنــدان ایــن
شــرکت بــه طــور داوطلبانــه و بدونــه درخواســت
دســتمزد بیشــتر ،بــاالی  100ســاعت در هفتــه
(حــدود  4روز تمــام وقــت)کار میکردنــد تــا ایــن
عنــوان ســر وقــت و بــدون مشــکل منتشــر شــود.
ایــن همــه زحمــت و بودجــه بــی نتیجــه نبــوده  ,و
بســیاری را شــگفت زده کــرده .
واکنــش بســیاری از گیمــر هــا بــه ایــن عنــوان،
ایــن چنیــن بــود « :جزئیــات دیوانــه کننــده!!»،
«شــاهکار قــرن».
راک اســتار موفــق شــد بــا ایــن عنــوان بــه طــور
بــی ســابقه ای غــرب وحشــی را بــرای همــه
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بــه تصویــر بکشــد  .شــما بــه عنــوان شــخصی
بــه نــام آرتــور پــا در جهــان غــرب میگذاریــد و
ایــن شــما هســتید کــه رفتــار آرتــور را کنتــرل
میکنیــد ،اگــر دوســت داشــته باشــید از آرتــور
یــک راهــزن بــا قلــب ســنگی میســازید کــه همــه
از او متنفــر خواهنــد بــود  ,یــا یــک قهرمــان
کــه کابــوس راهزنــان و قاطــان خواهــد شــد,
و یــا شــخصیتی میانــه ی ایــن دو ،آزادی عمــل
زیــادی در ایــن بــازی خوهیــد داشــت ،دزدی
از مغــازه هــا ،ســرقت از بانــک ،دزدیــدن قطــار
یــا ارابــه و ...هــر انچــه کــه در غــرب وحشــی
میتــوان انتظــار داشــت  .بــازی بــه ســلیقه ی
شــما در حالــت اول شــخص یــا ســوم شــخص
پیــش میــرود  .بــا توجــه بــه رفتــار شــما رفتــار
مــردم هــر شــهر بــا شــما متفــاوت اســت ،بــه
ً
طــور مثــال یــک جایــزه بگیــر مطمئنــا یکــی
از افــراد مــورد عالقــه ی هــر کالنتــر اســت و
دســتگیری مجرمــان باعــث میشــود ســبک
صحبــت کــردن کالنتــر بــا شــما صمیمــی تــر
شــود ،و یــا ســرقت از یــک مغــازه باعــث میشــود
مــردم آن شــهر از شــما کینــه بــه دل بگیرنــد و
شــخصیت هــای بــازی هیــچ گاه رفتــار شــما را
فرامــوش نخواهنــد کــرد کــه ایــن موضــوع بــه
رونــد داســتان بــازی تاثیــر گــذار خواهــد بــود.
ممکن است شما برای کاری
اشتباه دستگیر شوید،
اگر شخصیت
آرتور در
طول
بازی
محبوب باشه
در این لحظه احتمال
بیشتری برای کمک دیگران برای فرار از
زندان یا آزاد شدن از زندان خواهید داشت.

بــر خــاف عــادت بــازی هــا کــه بعــد از
مــرگ شــخصیت یــا حیوانــات انهــا بعــد
از مدتــی از بیــن میرونــد و از صفحــه
محــو میشــوند ،در ایــن عنــوان جســد
حیوانــات در طبیعــت کــم کــم تجزیــه
میشــوند و یــا الشــخور هــا بــه دور جســد
جمــع شــده و شــاهد تکــه تکــه شــدن
جســد خواهیــد بــود .جســد انســان
هایــی کــه در مبــارزه یــا دوئــل یــا ...
کشــته میشــوند هــم توســط مامورهــا
جمــع اوری میشــوند.
اتفاقــات و واکنــش هــا بســیار طبیعــی اســت،
بــه عنــوان مثــال بســیاری از افــراد از ایــن کــه
مزاحــم آنهــا بشــوید خوشــحال نمیشــوند و حتی
ممکــن اســت بعــد از چنــد تذکــر بــا شــما درگیــر
شــوند ،و یــا هنگامــی کــه بــه صــورت کســی
مشــت میزنیــد یــا بــه صورتتــان مشــت میخــورد
کبــودی و زخــم هــا ای مشــاهده مــی کنیــد کــه
بســیار طبیعــی اســت ،مــو هــای آرتــور در طــی
زمــان رشــد میکنــد و بایــد آنهــا را اصــاح کنیــد .
طــی درگیــری هــا لبــاس هــای آرتــور خونــی
شــده و هنــگام عبــور از رود هــا گلــی میشــود
و بــرای تمیــز شــدن بایــد بــه حمــام برویــد یــا
لبــاس ارتــور را عــوض کنیــد ،هنگامــی کــه ظاهر
مرتبــی نداریــد شــخصیت هــای دیگــر
شــما را مســخره میکننــد .
شــما در ایــن
اثرچرخــه ی
فصــل
هــا را

بــه زیبایــی شــاهد خواهیــد بــود ،و اگــر لبــاس
مناســب فصــل را نداشــته باشــید بــر روی بــازی
شــما تاثیــر میگــذارد  .بــرای مثــال ســرما روی
بــدن حیوانــات و شــخصیت هــا تاثیــر گذاشــته
و حتــی ممکــن اســت بازیابــی ســطح خــون
آهســته شــود ،و یــا دقــت تیرانــدازی کمتــر شــود
هنگامــی کــه در جنــگل راه میرویــد ،ممکــن
اســت فــردی را ببنیــد کــه دچــار مارگزیدگــی
شــده و از شــما کمــک میخواهــد کــه زنــده بمانــد
و یــا فــردی را ببینیــد کــه بــا حملــه گــرگ هــا بــه
شــدت زخمــی شــده و از شــما میخواهــد کــه بــا
کشــتن وی ،او را از درد کشــیدن راحــت کنیــد.
بــازی حــاوی جزئیــات فــراوان حتــی در ماموریت
هــای جانبــی مــی باشــد ،ایــن جزئیــات بــه
خوبــی مســتعد آن هســتند کــه شــما را از هــدف
اصلــی خــود منحــرف کننــد ،بــه عنــوان مثــال
در حــال طــی کــردن مســیر بــرای رســیدن
ماموریــت اصلــی هســتید و آنجاســت کــه ناگهان
بــه خــود مــی آییــد و مــی بینیــد ساعتیســت در
حــال انجــام یــک ماموریــت جانبــی هســتید!
 RDR2بــه خوبــی آمــاده آن اســت کــه شــما را
ســاعت هــا در دنیــای خــود غــرق کنــد ایــن
ً
اثرمطمئنــا یکــی از موفــق تریــن عناویــن،
حداقــل بــرای چندیــن ســال آینــده ،خواهــد
بــود .
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نیم ناگه
همیشــه بــازی ســازی را صنعتــی درآمــدزا و تاثیــر گــذار از جوانــب متعــدد مــی دانســتیم کــه ایــران
ســهم چندانــی درآن نــدارد ،و آثــاری هــم کــه خلــق مــی شــدند (البتــه اگــر بتــوان نــام آن را خلــق کــردن
گذاشــت) حــرف چندانــی بــرای گفتــن نداشــتند و اغلــب در مقیــاس بــازار ایرانــی نقــد مــی شــدند و دائمــا
ایــن جملــه را مــی شــنیدیم کــه «بــه نســبت یــک بــازی ایرانــی ،بــدک نیســت!» .بــازی ســازانی دســت
بــه کار شــدند و ایــن دیــدگاه را کمــی تغییــر دادنــد و انتظــار مــارا ،بــه عنــوان عالقــه منــدان و مشــتاقان
پــا گرفتــن ایــن صنعــت ،در ایــران بــاال بردنــد .اســتودیو راســپینا هــم از آن دســته
اســتودیو هــا بــود کــه توانایــی ســاخت یــک بــازی کــه اســتاندارد هــای ایــران را تغییــر
دهــد و حتــی در فراتــر از بــازار ایــران نیــز حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــد ،را داشــت.
در ارتــش هــای فرازمینــی شــاهد گرافیــک فنــی خــوب ،نــور پــردازی هــای حرفــه ای بودیــم .حــال
ایــن اســتودیو بــا تجربــه ای بیشــتر بازگشــته و بــه ســراغ یــک بــازی جهــان بــاز پازلــی رفتــه اســت.

پازلی از جنس زندگی
سرگذشــت ظاهــرا روایتگر داســتان
قــوی ای بــه صــورت اســتعاری و
نمادیــن اســت و بــا توجــه بــه اســم
و نمــاد هــای درون بــازی میتــوان
حــدس زد کــه از بــدو تولــد تــا مــرگ
انســان را روایــت میکنــد.
ایــن اثــر ناخــودآگاه مــا را بــه یــاد
بــازی «پرتــال» مــی انــدازد ،درون
بــازی ،فضــا هایــی بــه شــکل پرتــال
تعبیه شــده اســت ،کــه با ایســتادن
بــر روی آن هــا در زمــان محــدودی
بــه دنیایــی مــوازی و امــا کمــی
تاریــک تــر وارد مــی شــوید و از ایــن
طریــق مــی توانیــد معمــا هــای
بــازی را حــل کنیــد؛ بــرای مثــال
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فاصلــه خالــی بیــن دو ســکو را پــر
کنیــد و از آن عبــور کنیــد .درون
بــازی مجســمه هــای نمادیــن نیــز
وجــود دارد کــه بــا بــودن در دنیایــی
کــه از آن صحبــت شــد مــی توانیــد
جــای خــود را بــا آن مجســمه هــا
عــوض کنیــد و پــازل هــای بــازی را
حــل کنیــد.
محیــط بــازی بــه صــورت رونــدی
( )proceduralبــا پیشــروی بازیبــاز
در محیــط ســاخته مــی شــوند
و ایــن عمــل بــه زیبایــی انجــام
میگیــرد و حــس خوبــی را بــه بازیباز
میدهــد.
محیط بــازی به صــورت Lowpoly
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و عــاری از تکســتچر مــی باشــد ،بــا
ایــن حــال بــه لطــف طراحــی هــا و
نورپــردازی هــای خــوب ،نمــا هــای
چشــم نــوازی را مــی ســازد کــه از
دیــدن آن لــذت میبریــم.
سرگذشــت موفــق بــه کســب جایزه
بهتریــن بــازی مســتقل ســاخته
شــده بــا موتــور آنریــل ،در گیمــزکام
آلمــان شــد،این بــازی ســه ســال
اســت کــه در دســت ســاخت اســت
و در ســال  2019در بــازار هــای
دیجیتــال جهانــی انتشــار مــی
یابــد.

رستم جنگجوی روشنایی
«رســتم سلحشــور» کــه بــا نــام بیــن المللــی  Rostam Warrior of Lightشــناخته مــی شــود یــک بــازی دو بعــدی
 side-scrollingمــی باشــد.
هســته اصلــی گیــم پلــی هــک انــد اســلش مــی باشــد بــه همــراه تلفیقــی از المــان هــای نقــش آفرینــی( )RPGکــه در
گــرو رســاندن فهــم داســتان و ماجراییســت کــه بــازی بــاز آن را تجربــه مــی کند؛درخــت مهــارت( ، )skill treeماموریــت
هــای جانبــی ( )side questsاز جملــه المــان هــای RPGاســت کــه مــی تــوان بــه آن اشاره نمــود.
به گفته توسعه دهندگان این بازی ،دیاکو ،بازی بر پایه شاهنامه می باشد؛ اما با تغییراتی
محسوس ،داستان این اثر برای فردی که هفت خوان رستم را نیزخوانده باشد ،تازگی
خواهد داشت.
ایــن بــازی در جهــان بــاز صــورت میگــرد کــه شــامل شــهر هــای مختلفــی همچــون زابــل
مــی باشــد ،امــا بازیبــاز قــادر نیســت تــا ترتیــب خــوان هــا را تغییــر دهــد و ترتیــب
شهر ها را عوض کند.
میــان پرنــده هــای بــازی بــه صــورت موشــن گرافیــک
یــا همــان کامیــک متحــرک مــی باشــد.
توســعه دهنــدگان ایــن اثــر قصــد انتشــار آن را تــا
اواخــر ســال  2018میــادی بــرای بــازار هــای
خارجــی دارنــد ،و بســته بــه بازخــورد ،بــازی را
بــرای بــازار هــای ایــران نیــز منتشــر خواهنــد
کــرد.

منونه های متنوعی از کالس های دشمن ،آیتم های مرصفی و سالح ها

منایی از نقشه بازی

هدف قرار دادن بازار خارج
بــه تازگــی بــه وفــور شــاهد ایــن هســتیم کــه بازیســازان ایرانــی مارکــت هــای خارجــی را هــدف اصلــی
خــود قــرار مــی دهنــد و قصــد آن هــا خــوش درخشــیدن در ایــن بــازار هاســت و بــازار ایــران را در
اولویــت هــای بعــدی خــود مــی بیننــد ،سرگذشــت و رســتم سلحشــور نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی
نیســتند .ایــن امــر را مــی تــوان بــه دلیــل جهــت گرفتــن صنعــت بــازی ســازی ایــران بــه ســمت بــازار
موبایــل و خریــد هــای درون برنامــه ای و عــدم رعایــت کپــی رایــت دانســت .بــه گونــه ای کــه جایــی
بــرای بــازی هایــی بــا قیمــت کامــل یــا  full-priceنمانــده اســت.
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