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سعید آقابابایی>

عــرض ســام و ادب خدمــت تمامــی کاربــران عزیــز 
و دوســت داشــتنی گیمفــا. کاربرانــی کــه برایشــان 
فرقــی نــدارد ســایت »گیمفــا« باشــد یــا مجلــه 
الکترونیکــی، مجلــه ویدئویــی و ... بلکــه همیــن نام 
ــا افتخــار همراهــی  »گیمفــا« برایشــان کافیســت ت

خــود را نصیــب مــا کننــد و کنــار مــا باشــند.
ــازی تابســتان یکــی یکــی از پــس  روزهــای بــدون ب
هــم میگذرنــد و بــه ســمت فصــل پاییــز مــی رویــم 
کــه در آن عــاوه بــر بــاران رحمــت خداونــد، بــرای مــا 
بازیبــازان بــه ماننــد هــر ســال، بــاران دیگــری نیــز 
باریــدن خواهــد گرفــت و آن بــارش شــدید و پشــت 
ســر هــم انــواع و اقســام بازی هــای مختلــف و بــزرگ 
اســت کــه بــه تافــی تابســتان یکــی یکــی بــر مــا مــی 

بارنــد. 
بــه رســم همیشــگی گیمفــا بــاز هــم شــماره ای 
دیگــر از »مجلــه الکترونیکــی گیمفــا« را بــرای شــما 
عزیــزان آمــاده کرده ایــم، البتــه ایــن بــار بــا کیفیتــی 
جدیــد، صفحــات متنــوع تــر و پرتعدادتــر بــه ماننــد 
مجــات سراســر دنیــا و البتــه بــا تیمــی جدیــد، ایــن 
ــت و  ــده اس ــه  ش ــتان تهی ــما دوس ــرای ش ــماره ب ش
قــرار اســت تــا در قالبــی جدیــد و نیــز بــه طــور منظــم 
و ثابــت انتشــار یابــد. از ایــن پــس در ســال شــاهد 
4 نســخه مجلــه بــا کیفیــت و عالــی هســتیم کــه هــر 
3 مــاه یکبــار منتشــر خواهنــد شــد و ســعی بــر ایــن 
داریــم تــا رونــد انتشــار ثابــت و منظمــی را در پیــش 
ــب را  ــم مطال ــماره بتوانی ــر ش ــه در ه ــم و البت بگیری
ــور  ــه در خ ــه ک ــا آنچ ــم ت ــر نمایی ــوع ت ــتر و متن بیش

و الیــق شماســت بــه دســت شــما عزیــزان برســد.
بــه تابســتان ســال  ایــن شــماره کــه مربــوط  در 
1395 اســت بــه نقــد بازی هــای مهــم و محبوبــی 
ــد  ــده ان ــر ش ــی منتش ــه قبل ــد ماه ــازه چن ــه در ب ک
ــت  ــرار اس ــه ق ــی ک ــنمایش عناوین ــن پیش و همچنی
اســت  پرداختــه شــده  عرضــه شــوند  آینــده  در 
اخیــر  ماهــه  چنــد  اخبــار  مهمتریــن  همینطــور  و 
بــرای شــما  نیــز  ای  رایانــه  بازی هــای  در صنعــت 
دوســتان گــرد آوری شــده اســت. مهمتریــن نکتــه 
یــک  نیــز  شــماره  ایــن  ویــژه  ســورپرایز  البتــه  و 
ــاهکار  ــوان ش ــاده از عن ــوق الع ــل و ف ــده مفص پرون
  Uncharted 4: A Thief’s End ناتــی داگ یعنــی
اســت کــه در آن بــه طــور کامــل بــه نقــد و بررســی 
نظیــر  بــی  عنــوان  ایــن  زوایــای  تمــام  تحلیــل  و 
پرداختــه شــده اســت و بــا عشــق بــه شــما عزیــزان 
بــه عنــوان هدیــه نخســتین شــماره از ســری جدیــد 
در  کــه  باشــد  می گــردد.  نقدیــم  گیمفــا  مجلــه 
کنــار شــما عزیــزان بتوانیــم بــه طــور منظــم و ثابــت 
»مجلــه الکترونیکــی گیمفــا« را توســعه دهیــم و 
بــا اســتفاده از انتقــادات و پیشــنهادات ســازنده 
شــما شــاهد بهتــر شــدن و پیشــرفت مجلــه در هــر 

ــیم. ــی باش ــماره آت ش
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ــه  ــوده ک ــف ب ــن مختل ــم عناوی ــرخ فری ــزان ن ــل، می ــن نس ــم در ای ــائل مه ــی از مس یک
حتــی بعضــًا باعــث بــه وجــود آمــدن جنــگ و جدال هایــی میــان عناویــن و ســازندگان 
مختلــف شــده اســت. حــال بــه نظــر می رســد کــه یکــی از عناویــن مهــم ســال 2016 
یعنــی نســخه جدیــد ســری Call Of Duty بــر روی هــر دو کنســول اکــس باکــس وان 
و پلــی استیشــن 4 بــه صــورت 60 فریــم بــر ثانیــه اجــرا می شــود. ایــن مســئله را یکــی 
از ســازندگان ایــن بــازی طــی یــک مصاحبــه تائیــد کــرده اســت. البتــه، او اعــام کــرده 
کــه در حــال حاضــر نمی تــوان در مــورد رزولوشــن نهایــی بــازی بــر روی کنســول ها 
ــازی بــه  ــی استیشــن 4 ب ــر روی پل ــه نظــر می رســد کــه حداقــل ب ــی ب صحبــت کــرد ول
صــورت 1080p اجــرا شــود. بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه در نهایــت چــه سرنوشــتی 
در انتظــار Call Of Duty: Infinite Warfare خواهــد بــود. ایــن بــازی قــرار اســت در 
ــن 4 و  ــی استیش ــخصی، پل ــای ش ــرای رایانه ه ــان( ب ــا 14 آب ــر ب ــر )براب ــخ 4 نوامب تاری

اکــس باکــس وان عرضــه شــود.

ــورت 60  ــه ص ــول ها ب ــر روی کنس ــازی Call Of Duty: Infinite Warfare ب ب
فریــم بــر ثانیــه اجــرا خواهــد گشــت

یکــی از عناویــن تحســین شــده ســال گذشــته Life Is Strange بــود کــه بــه صــورت 
اپیزودیــک و در قالــب 5 قســمت منتشــر شــد. ســازندگان طــی تصمیمــی قابــل تقدیر، 
قســمت اول ایــن بــازی را بــرای تمامــی پلتفرم هــا بــه طــور رایــگان در دســترس قــرار 
داده انــد! قســمت اول ایــن بــازی کــه Chrysallis نــام دارد اکنــون بــه صــورت 
کامــًا رایــگان بــرای اکــس باکــس وان، اکــس باکــس 360، رایانه هــای شــخصی، پلــی 
استیشــن 3 و پلــی استیشــن 4 در دســترس قــرار دارد و ایــن وضعیــت رایــگان بــودن 
آن نیــز همیشــگی خواهــد بــود. ایــن قســمت را هــم از طریــق ســایت ســازنده بــازی 
می تــوان دریافــت کــرد و هــم از طریــق فروشــگاه های مرتبــط بــا هــر پلتفــرم. رایــگان 
شــدن قســمت اول ایــن بــازی بــه افزایــش محبوبیــت آن کمــک زیــادی خواهــد کــرد 
و افــرادی کــه تــا کنــون بــه خریــد ایــن بــازی شــک داشــته اند، می تواننــد بــا تجربــه 
قســمت اول آن تصمیــم نهایــی را بــرای خریــد یــا عــدم خریــد آن اتخــاذ کننــد. بــازی 
 Vampyr یعنــی )DontNod( جدیــد اســتودیو ســازنده ایــن بــازی یعنــی دونــت نــاد
نیــز در تاریــخ نامعلومــی از ســال 2017 بــرای اکــس باکــس وان، پلــی استیشــن 4 و 

رایانه هــای شــخصی منتشــر خواهــد شــد.

ــه  ــازی Life Is Strange را ب ــمت از ب ــتین قس ــد نخس ــه می توانی ــرای همیش ب
رایــگان دریافــت کنیــد

ــه  ــت ک ــادی اس ــدت زی ــی Rime م ــن 4 یعن ــی استیش ــاری پل ــن انحص ــی از عناوی یک
ــه  ــار آن چ ــًا انتش ــه دقیق ــت ک ــخص نیس ــوز مش ــی هن ــرار دارد ول ــار ق ــف انتش در ص
زمانــی صــورت خواهــد گرفــت. اخیــرًا نگرانی هایــی نیــز راجــع بــه کنســل شــدن ایــن 
ــئله را  ــن مس ــس )Tequila Works( ای ــا ورک ــا تکی ــود ام ــده ب ــود آم ــه وج ــازی ب ب
ــته،  ــپات داش ــم اس ــا گی ــه ب ــی ک ــی مکاتبات ــتودیو ط ــن اس ــت. ای ــرده اس ــب ک تکذی
ــاخت  ــد س ــی رون ــرار دارد و حت ــعه ق ــت توس ــوز در دس ــازی هن ــه ب ــرده ک ــن ک تضمی
ــازی تــا کنــون حــدود  آن نیــز ســریع تر پیــش مــی رود. طبــق اعــام ســازندگان ایــن ب
40 درصــد از مراحــل ســاخت خــود را طــی کــرده و بــه زودی اطاعــات جدیدتــری از آن 
نیــز منتشــر خواهــد شــد. بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه در نهایــت ایــن بــازی ماجرایــی 

ارزش ایــن همــه صبــر را داشــته اســت یــا خیــر.

بازی انحصاری Rime هنوز در دست توسعه قرار دارد

News - اخبار

گیمفا دیجیتال - مرداد 11395



حتمــًا شــما هــم متعجــب هســتید کــه چــرا چنــد وقــت اســت هیــچ خبــری از اســتودیو 
4A Games بــه عنــوان ســازنده ســری Metro بــه گــوش نمی رســد. در حقیقــت 
پــس از ســال 2014 کــه بســته Metro Redux بــه بــازار عرضــه شــد ایــن اســتودیو 
کامــًا در ســکوت خبــری فــرو رفــت و حتــی بــه خاطــر مشــکات کشــور اوکرایــن، مجبــور 
بــه نقــل مــکان بــه مالــت شــدند. ولــی، ایــن بــی خبــری باالخــره پایــان پذیرفتــه اســت. 
ــه اشــتراک  ــر پســتی را ب ــی پیــش در توییت ــط عمومــی ایــن اســتودیو مدت ــر رواب مدی
ــن  ــم ای ــر تی ــه نظ ــود. ب ــی شــده ب گذاشــت کــه در آن در مــورد اســتودیو صحبت های
ــن  ــورد ای ــه در م ــری ک ــن خب ــه مهم تری ــت. البت ــده اس ــر ش ــون بزرگ ت ــتودیو اکن اس
ــر روی دو پــروژه مخفــی اســت. البتــه  اســتودیو بــه گــوش رســید کار کــردن آن هــا ب
احتمــال آن کــه یکــی از ایــن دو پــروژه مربــوط بــه ســری Metro باشــد بســیار باالســت 
ولــی یکــی از پروژه هــا بــدون هیــچ شــک و گمانــی یــک IP جدیــد خواهــد بــود. بایــد 
بیشــتر منتظــر بمانیــم و ببینیــم کــه ایــن اســتودیو در آینــده چــه عناوینــی را روانــه 

کنســول های نســل هشــتمی خواهــد کــرد.

سازنده سری Metro دو بازی جدید را در آینده عرضه خواهد کرد

چنــدی پیــش کنفرانــس مالــی شــرکت یوبــی ســافت برگــزار شــد و حــاوی مطالــب 
جالبــی بــود. طبــق اعــام یوبــی ســافت، بازخوردهــا نســبت بــه ایــن نســخه نیــز بســیار 
ــس از  ــد. پ ــماری می کنن ــه ش ــه آن لحظ ــرای عرض ــادی ب ــداران زی ــوده و طرف ــوب ب خ
ــا  ــود ت ــته ب ــردم خواس ــنجی از م ــر س ــک نظ ــی ی ــافت ط ــی س ــمت اول یوب ــه قس عرض
تمایــل خــود نســبت بــه خریــداری دنبالــه بــازی را مشــخص کننــد کــه طــی آن بیــش 
ــار  ــافت انتظ ــی س ــد. یوب ــازی بودن ــخه دوم ب ــد نس ــق خری ــردم مواف ــد م از 85 درص
دارد تــا Watch Dogs 2 بــه یکــی از برتریــن بازی هــای ایــن شــرکت از لحــاظ فــروش 
در ســال جــاری باشــد و بــه نظــر حســاب زیــادی روی ایــن بــازی بــاز کــرده اســت. 
نکتــه اساســی اینجــا اســت کــه یوبــی ســافت اعــام کــرده ایــن بــازی از لحــاظ فــروش 
عملکــردی بســیار نزدیــک بــه قســمت نخســت خواهــد داشــت و حتــی احتمــال آن که از 
لحــاظ فــروش بهتــر از قســمت اول عمــل کنــد هــم وجــود دارد! از آن جایــی کــه قســمت 
اول بــرای پلتفرم  هــای بیشــتری عرضــه شــده بــود، بــه نظــر Watch Dogs 2 کارش 
کمــی ســخت تر اســت. الزم بــه ذکــر اســت قســمت اول فروشــی 10 میلیــون نســخه ای 
 Watch Dogs داشــت. بایــد تــا مــاه نوامبــر منتظــر بمانیــم و ببینیــم کــه در نهایــت

2 چگونــه عمــل خواهــد کــرد.

یوبــی ســافت انتظــار دارد تــا Watch Dogs 2 فروشــی در حــد و انــدازه 
قســمت نخســت داشــته باشــد

پلــی استیشــن 4 در مــاه نوامبــر ســال 2013 منتشــر شــد و حــال مشــخص شــده کــه 
تــا کنــون ســونی 43.5 میلیــون دســتگاه از ایــن کنســول را بــه فروشــگاه های مختلــف 
عرضــه کــرده اســت. ایــن کنســول فــروش بســیار خوبــی داشــته اســت ولــی بیاییــد 
تــا کمــی دقیق تــر بــه فــروش آن نــگاه کنیــم. در ســه ماهــه دوم ســال 2016 چیــزی 
در حــدود 3.5 میلیــون دســتگاه پلــی استیشــن 4 بــه بــازار عرضــه شــده اســت. 
ایــن مقــدار نســبت بــه بــازه زمانــی مشــابه در ســال 2015 بــا افزایشــی حــدودًا 
ــار  ــونی انتظ ــت. س ــده اس ــه ش ــتگاه(  مواج ــون دس ــم میلی ــادل نی ــدی )مع 18 درص
دارد کــه تــا پایــان ســال تعــداد قابــل توجــه دیگــری از ایــن کنســول را هــم بــه بــازار 
ــد از  ــون واح ــدود 20 میلی ــال 2016 ح ــوع در س ــه در مجم ــوری ک ــه ط ــد ب ــه کن عرض
ایــن کنســول بــه بــازار عرضــه شــده باشــد. بــر ایــن اســاس، ســونی برنامــه دارد تــا 
اواســط ســال 2017 بیــش از 60 میلیــون واحــد کنســول بــه بــازار عرضــه کــرده باشــد. 
بــه هــر صــورت دســت یافتــن بــه ایــن هــدف بــا توجــه بــه فــروش حــال حاضــر ایــن 
کنســول بســیار ســاده بــه نظــر می رســد. بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه پلــی استیشــن 

4 نئــو و پلــی استیشــن وی آر چــه عملکــردی از خــود نشــان خواهنــد داد.

بیش از 43.5 میلیون دستگاه پلی استیشن 4 به بازار عرضه شده است
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از همــان ابتــدای عرضــه Rise Of The Tomb Raider می دانســتیم کــه ایــن 
عنــوان روزی هــم پایــش را بــه کنســول پلــی استیشــن 4 بــاز خواهــد کــرد و طرفــداران 
ایــن کنســول نیــز می تواننــد بــه تجربــه آن بــازی بپردازنــد. باالخــره طلســم ســکوت 
ــراه تمامــی  ــه هم ــازی ب ــن ب اســکوئر اینکــس شکســته شــده و مشــخص شــد کــه ای
محتویــات اضافــه ای کــه پیــش از آن بــرای بــازی منتشــر شــده بــود پــا بــه پلــی 
استیشــن 4 خواهــد گذاشــت. ایــن محتویــات البتــه بــا یک به روز رســانی در دســترس 
دارنــدگان ســیزن پــس دیگــر پلتفرم هــای بــازی هــم قــرار خواهنــد گرفــت. البتــه بایــد 
اشــاره کــرد خبــری از انتشــار ایــن بــازی بــر روی کنســول نســل هفتمــی ســونی یعنــی 
ــرای  ــه ب ــخه ک ــن نس ــود. ای ــد ب ــس 360 نخواه ــس باک ــون اک ــن 3 همچ ــی استیش پل
ــد، یــک بخــش  ــت Co – Op جدی ــی استیشــن 4 عرضــه می شــود شــامل یــک حال پل
جدیــد بــه نــام Blood Ties و یــک مرحلــه اضافــی در بخــش تــک نفــره نیــز خواهــد 
شــد. همچنیــن، بخــش Blood Ties را نیــز می تــوان بــا پلــی استیشــن وی آر تجربــه 
کــرد کــه مســئله جالبــی بــه نظــر می آیــد. بایــد اشــاره کــرد نســخه پلــی استیشــن 4 
 Rise Of The Tomb Raider: 20th Anniversary Celebration بــازی ایــن 
نــام دارد و در تاریــخ 11 اکتبــر )برابــر بــا 20 مهــر مــاه( منتشــر خواهــد شــد. بــا پیــش 
 Tomb خریــد ایــن بــازی از طریــق شــبکه پلــی استیشــن اســتور نیــز می توانیــد بــازی

ــد. ــت کنی ــگان دریاف ــه رای Raider: Definitive Edition را ب

پلــی  بــرای   Rise Of The Tomb Raider عرضــه  دقیــق  تاریــخ  باالخــره 
4 مشــخص شــد استیشــن 

بــدون شــک یکــی از بزرگ تریــن پدیده هــای امســال در زمینــه بازی هــای کامپیوتــری 
عنــوان جدیــد بلیــزرد یعنــی Overwatch بــوده اســت کــه نگاه هــای بســیاری را بــه 
خــود جلــب کــرده و توانســته بســیار موفــق ظاهــر شــود. شــرکت اکتیویــژن بلیــزرد در 
ســه ماهــه دوم ســال 2016 توانســته حــدود 1.57 میلیــارد دالر ســودآوری داشــته 
باشــد کــه نســبت بــه دوره مشــابه در ســال گذشــته بــا رشــدی 50 درصــدی رو بــه 
ــی  ــات دیجیتال ــه محتوی ــوط ب ــارد دالر مرب ــزان 1.14 میلی ــن می ــت. از ای ــوده اس رو ب
ایــن شــرکت می شــده اســت. ضمــن آن، ایــن شــرکت حــدود 491 کاربــر فعــال 
ماهانــه داشــته اســت. از ایــن تعــداد 33 میلیــون بازی بــاز مربــوط بــه عناویــن بلیــزرد 
می شــوند و ســهم Overwatch از ایــن مقــدار در حــدود 15 میلیــون نفــر بوده اســت. 
ــازی تطابــق نــدارد و  ــا مقــدار فــروش ب البتــه طبــق اعــام ایــن شــرکت ایــن میــزان ب
امــکان دارد کــه چنــد نفــر از یــک نســخه بــازی اســتفاده کــرده باشــند. ایــن بازی بــاز 
فعــال بــا توجــه بــه مدتــی کــه از عرضــه بــازی می گــذرد بســیار قابــل توجــه اســت و 
حکــم یــک دســتاورد جدیــد بــرای ایــن بــازی را دارد. ایــن بــازی هــم اکنــون بــرای پلــی 
استیشــن 4، اکــس باکــس وان و رایانه هــای شــخصی در دســترس اســت. همچنیــن، 
می توانیــد نقــد و بررســی ایــن بــازی را در همیــن نســخه از مجلــه الکترونیکــی گیمفــا 

مطالعــه کنیــد.

تعداد بازی بازان Overwatch از مرز 15 میلیون نفر عبور کرد

ــه  ــم گرفت ــای Sonic تصمی ــری بازی ه ــازنده س ــوان س ــه عن ــونیک ب ــم س ــره تی باالخ
تــا بــه علــت 25 ســالگی ایــن ســری بازی هــای ریشــه دار و پرطرفــدار، نســخه جدیــدی 
ــه  ــا مجل ــازار کنــد. طبــق مصاحبــه ای کــه رئیــس اســتودیو تیــم ســونیک ب ــه ب را روان
معتبــر فامیتســو انجــام داده، مشــخص شــده کــه تیــم ســونیک مشــغول کار بــر روی 
یــک نســخه جدیــد از ایــن ســری اســت. البتــه پیــش از ایــن هــم ســگا اخبــاری را راجــع 
بــه آینــده ســری Sonic افشــا کــرده بــود ولــی تــا بــه حــال هیــچ چیــز بــه طــور قطــع 
ــط  ــاس Sonic Boom توس ــر اس ــز ب ــم نی ــک فیل ــن ی ــود. همچنی ــده ب ــخص نش مش
ســونی پیکچــرز )Sony Pictures( ســاخته خواهــد شــد. ســال آینــده یعنــی ســال 
2017 بــه نظــر ســال بازگشــت ســونیک بــه کارزار خواهــد بــود. بایــد منتظــر بمانیــم و 
ببینیــم کــه ایــن بازگشــت شــکوهمند و پرافتخــار خواهــد بــود یــا خیــر. الزم بــه ذکــر 
اســت هنــوز هیــچ حرفــی راجــع بــه تاریــخ انتشــار احتمالــی )جــز آن کــه بــازی در ســال 
ــا  ــوان ت ــت و نمی ت ــده اس ــد آن زده نش ــای مقص ــود( و پلتفرم ه ــر می ش 2017 منتش

انتشــار اطاعــات بعــدی در مــورد آن حدســی زد.

نسخه جدیدی از Sonic در راه است
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چنــدی پیــش شــایعات مختلفــی پیرامــون عرضــه Bioshock: The Collection در 
فضــای مجــازی پیچیــده بــود و افــراد زیــادی منتظــر معرفــی رســمی ایــن عنــوان بودنــد. 
حــال، ایــن بــازی بــه طــور رســمی معرفــی شــده اســت! ایــن بســته قــرار اســت شــامل 
 Bioshock: و Bioshock، Bioshock 2 یعنــی Bioshock هــر ســه نســخه ســری
Infinite شــود. همــان طــور کــه حــدس زده ایــد هــر ســه نســخه قــرار اســت بــه طــور 
ویــژه بــرای کنســول های نســل هشــتمی بازســازی شــوند. ایــن بســته همچنیــن 
شــامل Imagining Bioshock خواهــد شــد کــه در آن بــه همــراه کــن لیوایــن و یکــی 
دیگــر از طراحــان ارشــد بــازی نگاهــی بــه تاریخچــه و نحــوه شــکل گیــری ایده این ســری 
خواهیــد انداخــت. نــکات بعــدی کــه اشــاره بــه آن هــا ضــروری اســت، موجــود نبــودن 
 Infinite بخــش چنــد نفــره نســخه دوم در ایــن مجموعــه و بازســازی نشــدن نســخه
بــرای رایانه هــای شــخصی اســت. ســازندگان اعــام کرده انــد کــه Infinite هنــوز هــم 
ــر  ــی ب ــت باالی ــا کیفی ــوان آن را ب ــت دارد و می ت ــل مطابق ــن نس ــتانداردهای ای ــا اس ب
روی رایانه هــای شــخصی اجــرا کــرد پــس نیــازی بــه بازســازی دوبــاره آن نیســت. در 
ایــن بســته تمامــی بســته های الحاقــی منتشــر شــده بــرای ایــن عناویــن هــم وجــود 
 Challenge Rooms خواهنــد داشــت، یعنــی نســخه اول شــامل بســته های الحاقــی
و Museum Of Orphaned Concepts می شــود؛ نســخه دوم شــامل بســته های 
الحاقــی Protector Trials و Minerva’s Den خواهــد شــد و نســخه Infinite هــم 
 Burial قســمت اول و دوم ،Clash In The Clouds شــامل بســته های الحاقــی
At Sea و Columbia’s Finest Pack خواهــد بــود. ایــن مجموعــه ارزشــمند قــرار 

اســت در تاریــخ 13 ســپتامبر )برابــر بــا 23 شــهریور( منتشــر شــود.

پس از مدت ها انتظار، Bioshock: The Collection رسمًا معرفی شد

 Bayonetta و Devil May Cry هیدکــی کامیــا کــه به عنــوان خالق دو ســری محبــوب
ــورد  ــی را در م ــای جالب ــا Polygon صحبت ه ــه ب ــک مصاحب ــی ی ــود ط ــناخته می ش ش
ــال  ــای او، احتم ــق صحبت ه ــت. طب ــه داده اس ــری Bayonetta ارائ ــن س ــه یافت ادام
دارد کــه نســخه ســوم ایــن ســری ســاخته شــود و او حتــی فکرهایــی را هــم در مــورد 
ــمت  ــاختن قس ــه س ــبت ب ــود نس ــل خ ــا از تمای ــت. او باره ــرده اس ــازی ک ــی ب چگونگ
ســوم ایــن ســری ســخن گفتــه بــود و حتــی در خــال نمایشــگاه E3 هــم در مصاحبــه ای 
بــا Metro اعــام کــرده بــود کــه تمایــل دارد تــا قســمت ســوم ایــن ســری را بســازد 
و حتــی در نظــر دارد تــا در صــورت مهیــا بــودن شــرایط، Okami 2 را نیــز بســازد! 
البتــه هنــوز هیــچ چیــز قطعــی نیســت و بایــد منتظــر مانــد  و دیــد کــه در نهایــت چــه 
 Bayonetta بــر ســر ایــن دو ســری محبــوب خواهــد آمــد. ضمــن آن کــه قســمت دوم
ــمت  ــر قس ــه اگ ــت ک ــوم نیس ــد و معل ــر ش ــرای Wii U منتش ــاری ب ــورت انحص ــه ص ب
ســوم ایــن ســری هــم ســاخته شــود بــاز در انحصــار نینتنــدو خواهــد مانــد یــا خیــر. 
جدیدتریــن بــازی کامیــا یعنــی Scalebound در ســال 2017 بــرای اکــس باکــس وان 

و وینــدوز 10 منتشــر خواهــد شــد.

جدیــد  نســخه   Scalebound ســاخت  پایــان  از  پــس  کــه  دارد  احتمــال 
شــود ســاخته   Bayonetta

براســاس گــزارش اکتیویــژن، ســال گذشــته بــازی Black Ops 3 عنــوان برتریــن 
ــه  ــود ک ــام نم ــرکت اع ــن ش ــرد. ای ــب ک ــود کس ــل خ ــروش را در نس ــاظ ف ــازی از لح ب
 Call of Duty: Advanced Warfare ایــن بــازی عملکــرد بهتــری نســبت بــه بــازی
داشــته اســت. ایــن عملکــرد بهتــر از جنبه هــای مختلفــی نظیــر فــروش نســخه کامــل 

ــران فعــال ماهانــه بــوده اســت. ــازی، فــروش محتویــات و کارب ب
در مقایســه بــا مــدت مشــابه در ســال های پیشــین، فرانچایــز Call of Duty درآمــد 
بیشــتری را تولیــد کــرده اســت. طبــق گــزارش ایــن شــرکت تعــداد خریــداران محتویــات 

ایــن بــازی دو برابــر شــده اســت.
 Call Of ــازی ــری ب ــوان از س ــن عن ــه جدیدتری ــود ک ــام نم ــرکت اع ــن ش ــان ای در پای
Duty کــه Infinite Warfare نــام دارد دارای بیشــترین درصــد پیــش خریــد نســبت 
ــازی   ــش ب ــد پیش نمای ــما می توانی ــت. ش ــوده اس ــود ب ــری خ ــن در س ــایر عناوی ــه س ب
Infinite Warfare  را در همیــن نســخه از مجلــه الکترونیکــی گیمفــا مطالعــه کنیــد.

بازی Call of Duty: Black Ops 3 پرفروش ترین در نسل خود بوده است
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Review - نقد و بررسی

حسنختامبر3گانهایتاریخساز
شــاید ایــن بــار ششــم یــا هفتــم اســت کــه قصــد می کنــم تــا در مــورد شــاهکاری بــه نــام  Dark Soulsمقالــه بنویســم ولــی موضــوع این جاســت کــه 
هرچقــدر در مــورد ایــن بــازی می نویســم بازهــم حــس می کنــم حرف هــای نگفتــه در مــورد آن زیــاد دارم. حرف هایــی از ایــن کــه ســری ســولز بــا زندگــی 
مــن چــه کــرد و چگونــه بــرای مــن تبدیــل بــه عنوانــی شــد کــه یکــی از برتریــن لذت هایــی کــه نــه تنهــا در بازی هــای رایانــه ای، بلکــه در کل زندگــی خــود 
تجربــه کــرده ام. پــس از چنــد مقالــه اولیــن نــگاه و پیــش نمایــش و نقــد و بررســی در ســایت و مقالــه پیش نمایــش در شــماره های قبلــی مجلــه گیمفــا، 

ایــن بــار نوبــت بــه آن رســیده اســت تــا بــه نقــد و بررســی Dark Souls III در مجلــه گیمفــا بپردازیــم.

سعید آقابابایی
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 Dark Souls ــازی ــی ب ــان معرف ــز از زم ــوان و هرگ ــچ عن ــه هی ب
III تــا زمــان انتشــار آن بــه موفقیــت ایــن بــازی و ایــن کــه 
شــاهکار دیگــری از میازاکــی در راه اســت، شــک نداشــتم و 
ــد  ــتم کــه From software و میازاکــی خــوب می دانن می دانس
کــه دارنــد چــه می کننــد و چگونــه بایــد حســن ختامــی بــر یکــی 
بازی هــای  تاریــخ  گانه هــای  برتریــن 3  و  تریــن  افســانه ای  از 
رایانــه ای بســازند و کاری کننــد تــا تمــام طرفــداران قدیمــی ایــن 
فرنچایــز، منتقــدان، بازیبــازان جدیــد و کل صنعــت بازی هــای 

رایانــه ای را راضــی نــگاه دارنــد و یــک 
را  دیگــر  فوق العــاده   Dark Souls
بــه کارنامــه پربــار اســتودیوی خــود 

ــد. ــه کنن اضاف

ســری  Souls، اســطوره و پرچمــدار عناویــن ســخت، جــدی و بــه عبارتــی هاردکــوردر 
نســل هفتــم و هشــتم بازی هــای رایانــه ای و فرنچایــزی اســت کــه بــه دیگــر 
ــن  ــاال و عناوی ــختی ب ــه س ــا درج ــا ب ــاختن بیازی ه ــارت س ــرات و جس ــازندگان ج س
ــه  ــان داد ک ــری نش ــن س ــخت ای ــا س ــی ب ــیک و Old School را داد. میازاک کاس
ــه  ــد و ب ــدا کن ــدار پی ــم طرف ــی ه ــه کل ــاخت ک ــخت س ــیار س ــی بس ــود عنوان می ش
موفقیــت تجــاری و هنــری نیــز دســت پیــدا کنــد و در واقــع معلــوم شــد کــه بســیاری 
از بازیبــازان در دنیــا مخصوصــا قدیمــی ترهــا دلشــان بدجــوری بــرای بــازی کــردن 
عناویــن هاردکــور لــک زده اســت و بســیار از چنیــن عناوینــی اســتقبال می کننــد.

عنــوان  دو  موفقیــت  بــا  و  این گونــه 
نســخه  ســپس   Demon’s Souls
ســاخت  مســیر   ،Dark souls اول  
همــه  بــرای  دشــوار  بازی هــای 
میازاکــی  و  شــد  همــوار  ســازندگان 
ایــن  نیــز  دوم  نســخه  ســاخت  بــا 
ــرد  ــت ک ــل تثبی ــتر از قب ــد را بیش رون
در  تاریخ ســاز  مــردی  بــه  تبدیــل  و 
ــه  ــد ک ــه ای ش ــای رایان ــت بازی ه صنع
ــن  ــع از عناوی ــی بدی ــده نوع پدیدآورن
اکشــن  نقش آفرینــی بــود. عناوینــی 
بامبــارزات نفس گیــر  بســیار ســخت 
شــده،  حســاب  و  تاکتیکــی  کامــا  و 
دنیایــی  و  فوق العــاده  محیط هــای 
وســیع بــا قوانیــن مخصــوص بــه خــود، 
باس فایت هــای  برتریــن  از  تعــدادی 
ارزش  رایانــه ای،  بازی هــای  تاریــخ 
تکــرار فوق العــاده بــاال و .... همــه و 
همــه دســت بــه دســت هــم دادنــد 
نــام میازاکــی و  تــا  و ســبب شــدند 

ســری Souls بــرای همیشــه در تاریــخ بازی هــای 
شــود. مانــدگار  رایانــه ای 

ــوان  ســرانجام و بعــد از چندیــن مــاه انتظــار، عن
Dark Souls III در 24 مــارچ 2016 منتشــر شــد 
و شــور و شــوقی مضاعــف را بیــن بازیبــازان و 
طرفــداران ایجــاد کــرد. جالــب اینجــا بــود کــه 
در کشــورمان و شــاید در تمــام دنیــا تعــداد 
ــر آن  ــه منتظ ــانی ک ــازی و کس ــن ب ــداران ای طرف
بودنــد بــه مراتــب بیشــتر از دو نســخه قبــل 
شــده بــود. می دانیــد بــه چــه دلیــل؟ زیــرا کــه 

ــا ســری  ــازان جدیــد و ناآشــنا ب بســیاری از بازیب
Souls کــه تــا قبــل از آن بــه دلیــل ســختی ایــن 
ســری ســراغ آن نیامــده بودنــد، دیگــر شــاهکار 
ــرده  ــه ک ــی Bloodborne را تجرب ــی یعن میازاک
و پــس از لــذت زایدالوصفــی کــه از آن بــرده 
بودنــد، حــال، طرفــدار میازاکــی و عناویــن او 
 Dark شــده بودنــد و بــه ایــن ترتیــب بــازی
در  بیشــتری  بســیار  طرفــداران   Souls III

کشــورمان و در دنیــا پیــدا کــرده بــود.
Dark Souls III  منتشــر شــد و مطابــق انتظــار، 

و  نمــرات عالــی  و  پشــت ســر آن، تحســین ها 
به بــه و چه چــه منتقدیــن و ... نیــز یکی یکــی 
از راه رســیدند و طرفــداران را مشــعوف کردنــد. 
ــدان  ــت منتق ــر دو لیس ــده در ه ــود بن ــه خ البت
از  یکــی  اتفاقــا  و  داشــتم  قــرار  طرفــداران  و 
ــازی  ــن ب ــدگان ای ــه  کنن ــه و چه چ ــترین به ب بیش
مطمئــن  را  ایــن  البتــه  می شــدم!  محســوب 
باشــید کــه تمــام ایــن تحســین هــا و نمــرات 
10 و 9 کــه پشــت ســر هــم بــرای بــازی ردیــف 
می شــدند کامــا بــه حــق و بــه جــا بودنــد و 
ایــن بــازی بــا شایســتگی توانســت تحســین کل 
دنیــا را بــه ماننــد شــماره هــای قبلــی برانگیــزد و 
منتقــدان و طرافــداران قدیــم و جدیــد را راضــی 

نــگاه دارد.
در ایــن شــماره از مجلــه گیمفــا قصــد داریــم 
تــا بــه نقــد و بــررس ایــن عنــوان پرداختــه و 
ــکافی  ــل و موش ــون، تحلی ــای گوناگ آن را از زوای
کنیــم. همانطــور نیــز کــه گفتــم تبنــده تاکنــون 
ــته  ــه رش ــازی ب ــان ب ــورد ی ــه در م ــن مقال چندی
تحریــر درآورده ام کــه در آن هــا تمامــی جزییــت 
ــازی شــرح داده شــده اســت. پــس می توانیــم  ب
ایــن مقالــه نقــد و بررســی  از  در بخش هایــی 
ــز رجــوع کــرده و اطاعــات  ــی نی ــاالت قبل ــه مق ب
کامل تــری در اختیــار شــما قــرار دهیــم. پــس 
بــه شــما پیشــنهاد می کنــم کــه در ادامــه مقالــه 
»نقــد و بررســی Dark souls 3« بــا بنــده و 

ــوید. ــراه ش ــا هم ــه گیمف مجل
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ــرده ام  ــاره ک ــا اش ــز باره ــا نی ــه قب ــور ک همان ط
ماننــد  نیــز  میازاکــی  عناویــن  داســتان گویی 
می ســازد  کــه  بازی هایــی  بخش هــای  دیگــر 
منحصــر بــه فــرد هســتند و شــاهد روشــی خاص 
از داســتان گویی هســتیم کــه اصــا بــار درک 
داســتان را بــه عهــده شــما می گــذارد و ایــن کــه 
ــما و  ــه ش ــا ب ــد را کام ــتان بفهمی ــدر از داس چق
مقــدار گشــت و گذارتــان منــوط می کنــد و در 
ــرای  ــخصی را ب ــا ش ــه ای تقریب ــم تجرب ــت ه نهای
شــما رقــم می زنــد کــه شــاید برداشــتتان بــا 
یــک بازیبــاز دیگــر کــه آن را تجربــه کــرده اســداز 
ــه  ــگاه یکســانی ب ــاوت باشــید و ن داســتان متف
ــمی  ــن اس ــید. بهتری ــته باش ــازی نداش ــع ب وقای
کــه می تــوان بــه نــوع داســتان گویی در عنایــون 
ــی  ــتان گویی محیط ــاص داد داس ــی اختص میازاک
اســت. »در واقــع داســتان بــازی را دنیــای بــازی 
و مردمــان آن بیــان مــی کننــد و بازیبــاز بایــد بــا 
ــا آدم هــای  ــت ب ــط و صحب گشــت و گــذار در محی
عجیــب و غریــب آن و … برداشــت خــود را از 
داســتان کلــی بــازی بــه دســت آورد. در ایــن 
ســری ماننــد عناویــن روتیــن و معمولــی شــاهد 
ایــن نیســتیم کــه یــک داســتان خیلــی ســر 
راســت و واضــح وجــود داشــته باشــد کــه تمــام 
بازیبــازان دنیــا آن را بــه یــک شــکل تجربــه 

ــد. ــی آن را دریابن ــه راحت ــد و ب کنن
اینجــا برداشــت ها از داســتان بــازی می توانــد 
ــس  ــر ک ــرای ه ــازی ب ــای ب ــد و دنی ــاوت باش متف
ــتان  ــد داس ــت می توان ــطحی از برداش ــر س ــا ه ب
خــود را بــه همــراه داشــته باشــد. برخــی کــه 
عــادت دارنــد تمــام زیــر و بــم بــازی را در آورنــد 
و  کننــد  جســتجو  را  آن  نقــاط  کوچکتریــن  و 
ــازی  ــف ب ــخصیت های مختل ــا ش ــا ب ــا و باره باره
صحبــت کننــد قطعــا برداشــت کامل تــر و بهتــری 
را از داســتان دنیــای بــازی کســب خواهنــد کــرد 
ــا در مســیر  ــا و تنه ــه کســانی کــه تنه نســبت ب
ــا کســی  ــد و کاری ب ــازی پیــش می رون ــی ب اصل
شــخصیت های  بــا  صحبــت  در  ندارنــد. 
ــت  ــد از سرنوش ــازی می توانی ــف ب مختل
مختلــف  باس هــای  حتــی  و  افــراد 
بــازی اطاعــات کســب کنیــد و 
متوجــه شــوید کــه چگونــه 
ایــن  کــه  اســت  شــده 
روز  ایــن  بــه  دنیــا 
افتــاده اســت تــا 

در ویرانــی و غــم و انــدوه دســت و پــا بزنــد. 
داســتان در ایــن عنــوان می توانــد بــرای هــر 
ــی  ــت متفاوت ــد و برداش ــخصی باش ــازی ش بازیب
را از دیگــر بازیبــازان بــرای او بــه همــراه داشــته 

باشــد.«
در مقالــه قبلــی بــه طــور کامــل و بــه صــورت 
خاصــه بــه داســتان بــازی اشــاره کــردم و آن 
ــد  ــال ب ــم. ح ــو کردی ــزان بازگ ــما عزی ــرای ش را ب
ــازی  ــتان ب ــه داس ــدد ب ــی مج ــه نگاه ــت ک نیس
 Dark Souls III داشــته باشــیم. »داســتان 
هــم ماننــد پیشــینیان خــود در دنیایــی مشــابه 
نخســتین  ماجــرای  حــول  و  می افتــد  اتفــاق 
شــعله )First Flame( و چرخــه روشــنایی و 
در  شــما  نســخه  ایــن  در  می چرخــد.  تاریکــی 
نقــش قهرمانــی تاریــک و پروتاگونیســتی بــه 
کــه  داریــد  قــرار   »Unkindled Ash« نــام
قصــد دارد چهــار  Lords of Cinder را بــه تــاج 
ــا  ــد ت و تختشــان در Firelink Shrine بازگردان

دوبــاره شــعله را شــعله ور کنــد.
شــعله  نگهبانــان  هــا    Lords of Cinder
هســتند و احتمــاال بــه همــراه Gwyn ارتبــاط 
مســتقیمی بــه First Flame دارنــد. در گــذر 
زمــان آن هــا مرده انــد و تنهــا Gwyn بــه عنــوان 
ولــی  اســت  مانــده  باقــی   Lord of Cinder
ــته اند  ــی بازگش ــه زندگ ــاره ب ــا دوب ــون آن ه اکن
ولــی دیگــر صاحــب تــاج و تخــت نیســتند و ایــن 
وظیفــه شــما یعنــی »Unkindled Ash« اســت 
کــه آن هــا را بــار دیگــر بــه حــق خــود برســانید. 
دارنــد  وجــود  بــازی  در   Lord of Cinder 5
ــام و نشــان خاصــی  ــرای خــود ن کــه هــر کــدام ب
دارنــد و شــما بایــد هــر کــدام را مجــددا بــر تخــت 
پادشــاهی خــود بنشــانید. بگذاریــد تــا نــام ایــن 

ــم. ــو کنی ــزان بازگ ــما عزی ــرای ش ــرد را ب 5 ل
 Aldritch ــرد یــاد شــده در بــاال شــامل نــام 5 ل
 saint of the Deep ،Yhorm the Giant
 ،Farron and his Abyss watchers
 Ludleth همچنیــن  و    ،Holy King Lothric
اتفــاق  ایــن نســخه در آن  اســت. ســالی کــه 
می افتــد دقیقــا مشــخص نیســت کــه آیــا در 
 )new age of fire( ــان عصــر جدیــد آتــش پای
 age of( اســت و یــا در اواســط عصــر تاریکــی
dark(. بــه طــور کلــی همان طــور کــه گفتــه شــد 
ــول  محوریــت داســتان بــازی در ایــن نســخه ح
شــما  توســط   Lords of Cinder بازگردانــدن

ــه  ــان و ب ــاج و تختش ــه ت )Unkindled Ash( ب
ــب  ــاکان اغل ــه کم ــت ک ــعله اس ــات ش ــی نج نوع
توســط یافته هــای محیطــی و صحبــت بــا اشــخاص 
و  می شــود  روایــت  بــازی  دنیــای  در  مختلــف 
از آن حالتــی شــخصی دارد  میــزان درک شــما 
و بســته بــه مقــدار کنــکاش و کاوش شــما در 
ــرای فهمیــدن بیشتر  آن اســت.« ــازی ب دنیــای ب

شــاید بــه نوعــی بتــوان گفــت کــه در نســخه 
ســوم Dark Souls شــاهد داســتانی نســبتا 
سرراســت تر از دیگــر عناویــن میازاکــی هســتیم 
بــه شــکلی کــه می شــود چنــد خــط در مــورد 
داســتان بــازی نوشــت کــه ثابــت باشــد و همــه 
بــه یــک شــکل آن را برداشــت کننــد. زیــرا که در 
عناویــن قبلــی اگــر بــه کســی می گفتــی داســتان 
کامــا  چیــزی  بــود  ممکــن  بنویــس  را  بــازی 
متفــاوت از دیگــری بنویســد ولــی در نســخه 
ســوم الاقــل در بخش هایــی کــه بنــده بیــان 
ــکل  ــک ش ــه ی ــت و ب ــت اس ــتان ثاب ــردم داس ک
ــداران  ــرای طرف ــاید ب ــن ش ــود. ای ــت می ش روای
جدیــد و کســانی کــه عاقــه بــه داســتان های 
و  باشــد  بهتــر  دارنــد  مشــخص  و  سرراســت 
آن هــا از داســتان ایــن نســخه راضی تــر باشــند، 
ــا  ــکلی ب ــم مش ــم ه ــداران قدی ــه طرف ــد ک هرچن
ایــن موضــوع ندارنــد و ماننــد قدیــم می تواننــد 
بســیاری از زوایــای پنهــان داســتان را بــا گشــت و 
گــذار بســیار زیــاد و صحبــت بــا مــردم بــرای خــود 

ــد. ــی ببرن ــه آن پ ــد و ب ــکار کنن آش
بــه داســتان  ایــرادی  در مجمــوع هیــچ گونــه 
بــا  بــازی  و  نیســت  وارد  آن  روایــت  نحــوه  و 
عــرض  کــه  همان طــور  کــه  مرمــوز  داســتانی 
کــردم هــم طرفــدارن قدیمــی و حــوه روایــت 
ــرای  ــم ب ــت و ه ــرده اس ــظ ک ــود را حف ــی خ محیط
طرفــداران جدیــد مقــداری سرراســت تر شــده 
کامــا  را  بازیبــاز  تــا  می شــود  موفــق  اســت، 
راضــی نــگاه دارد و در لــذت بــردن بیشــتر وی از 
بــازی و گیم پلــی آن، نقشــی عمــده را ایفــا کنــد. 
هــر چقــدر بیشــتر داســتان می خواهیــد، بیشــتر 
ــا همــه صحبــت کنیــد. گشــت و گــذار کنیــد و ب

Review - نقد و بررسی



از لحــاظ فنــی و   Dark Souls III گرافیــک در 
 Bloodborne اجــرا چیــزی شــبیه بــه عنــوان
 Dark Souls ایــن اســت کــه اســت. منظــور 
فنــی  مشــکل  هیچ گونــه  بــدون  بــازی   III
بــه بهتریــن و روان تریــن شــکل ممکــن اجــرا 
می شــود. در خصــوص گرافیــک فنــی در مقــاالت 
ــت  ــزان صحب ــما عزی ــرای ش ــل ب ــه تفصی ــی ب قبل
ــاالت  ــه مق ــی ب ــا نگاه ــت ت ــد نیس ــم و ب کرده ای
گذشــته و مباحثــی کــه در آن هــا مطــرح شــده 
ــت در  ــد گف ــی بای ــر فن ــم. از منظ ــت بیاندازی اس
نســل  نســخه های  بــه  سوم نســبت  نســخه 
جهــش  یــک  شــاهد   Dark Souls هفتمــی 
گرافیکــی فوق العــاده در کیفیــت بافت هــا و و 
ــا از  ــازی کام ــتیم و ب ــردازی هس ــن نورپ همچنی
اســت. بازی  برخــوردار  هشــتمی  نســل  جلــوه 
ــود و  ــم نمی ش ــت فری ــار اف ــوان دچ ــچ عن ــه هی ب
همــواره بــر روی فریــم ریــت 30 ثابــت می مانــد. 
اصــا و ابــدا شــاهد دیــر لــود شــدن بافت هــا 
 ... و  بافت هــا  بی کیفیتــی  یــا  و  تکســچرها  و 
بهتریــن  بــه  بــازی  در  چیــز  همــه  و  نیســتیم 
بــازی  نورپــردازی  می شــود.  پــردازش  شــکل 
در ســطح بســیار باالیــی انجــام شــده اســت و 
تالــو زیبــای اشــعه های نــور بــر دنیــای بــازی 
ــق  ــد. عم ــه آن می بخش ــری ب ــیار زیبات ــوه بس جل
و افــق دیــد بــازی نیــز بســیار عالــی و چشــم نواز 
اســت و گاهــی ایســتادن در بــازی و خیــره شــدن 
بناهــای  و  قصر هــا  مناظــر،  دوردســت ها،  بــه 
عظیمــی کــه در دوردســت ها دیــده می شــوند 
بســیار لذت بخــش و جــذاب اســت. البتــه در 
نســخه های قبلــی کــه نســل هفتمــی هــم بودنــد 
خیــره شــدن بــه مناظــر دوردســت بــه همیــن 
امــا  بــود  فوق العــاده  و  هیجان انگیــز  شــکل 
حســاب کنیــد کــه در Dark Souls III کــه یــک 
ــک  ــت و گرافی ــتمی اس ــل هش ــا نس ــوان کام عن
بســیار پیشــرفته تری دارد چقــدر ایــن موضــوع 
باشــد. در  خیره کننــده  و  جــذاب  توانــد  مــی 

مجمــوع از لحــاظ گرافیــک فنــی 
ــل را  ــره کام Dark Souls III نم
کســب می کنــد و ماننــد دیگــر 
بخش هــای بــازی شــاهد بهتریــن 
هــا در ایــن بخــش نیــز هســتیم.

گرافیــک  و  طراحــی  مبحــث  در 
هنــری، واقعــا همــان طــور کــه 
کــه  »نمی دانــم  گفتــه ام  قبــا 
ــه  ــری چ ــن س ــری ای ــان هن طراح
در ســر دارنــد و چگونــه ایــن حجــم از نبــوغ و 
خاقیــت را در ذهــن خــود حمــل می کننــد! واقعــا 
می تــوان گفــت کــه طراحــی محیــط و مراحــل و 
ــر طراحــی دشــمنان و  ــازی و از آن مهم ت ــای ب دنی
باس هــای بی نظیــر بــازی بــه هیــچ عنــوان از یــک 
زاییــده  و  بر نمی آیــد  معمولــی  و  ذهــن ســالم 
ــه  ــت ک ــون اس ــوغ و جن ــض از نب ــن مری ــک ذه ی
می توانــد چنیــن اشــکال و موجــودات دفرمــه ای 

ــود. ــور ش ــی متص ــود حت ــن خ را در ذه
ــه  ــری آن ب ــک هن ــازی و گرافی ــل ب ــی مراح طراح
نوعــی اســت کــه بایــد اعتــراف کنــم تــا بــه امــروز 
تنهــا عنوانــی کــه در ایــن ســطح از زیبایــی و نبوغ 
در کارگردنــی هنــری دیــده ام، دیگــر شــاهکار 
میازاکــی یعنــی Bloodborne اســت کــه تــوان 
ــه  ــا Dark Souls III را داراســت. نکت ــت ب رقاب
ــم  ــا ه ــه قب ــور ک ــه همان ط ــت ک ــب اینجاس جال
ــی  ــودم »هنگام ــه ب ــزان گفت ــما عزی ــت ش خدم
و  گرافیــک  منظــر  از  را   Dark Souls III کــه 
ــازنده  ــن س ــی ای ــن قبل ــا عناوی ــط ب ــی محی طراح
مقایســه مــی کنیــم بــه وضــوح می توانیــم در 
مــورادی هرچنــد معــدود رد پــای دیگــر شــاهکار 
ــم.  ــز ببینی ــی Bloodborne را نی ــی یعن میازاک
در برخــی نقــاط )البتــه کــم تعــداد(، طراحــی 
و  گوتیــک  طراحــی  وام دار  کامــا  را  محیط هــا 
مدرن گونــه Bloodborne مــی بینیــم. البتــه 
 Dark Souls III ــه ــود ک ــت نش ــتباه برداش اش
ــازی یــاد شــده ماننــد یکدیگــر هســتند و از  و ب
ــه  ــد بلک ــی برن ــره م ــانی به ــط یکس ــی محی طراح
هــدف بیــان ایــن نکتــه اســت کــه درطراحــی 
دو بــازی تشــابهاتی از لحــاظ برخــی محیط هــا و 
ــف  ــازی های مختل ــاختمان ها و فضاس ــاری س معم
ــورد  ــا م ــه تنه ــا ن ــه قطع ــورد ک ــم می خ ــه چش ب
ــه از  ــی رود بلک ــمار نم ــه ش ــازی ب ــرای ب ــی ب منف
آن جایــی کــه Bloodborne هــم یــک شــاهکار 
ــت  ــازی اس ــط و فضاس ــی محی ــل در طراح بی بدی
قطعــا شــباهت بــا آن بــرای یــک بــازی نکتــه 

مــی رود.  بــه شــمار  خــاص  امتیــازی  و  مثبــت 
ــا و جــذاب هســتند  ایــن شــباهت ها بســیار زیب
قســمت های  برخــی  در  شــده اند  ســبب  و 
معــدود، جهــان Dark Souls از آن تــم قدیمــی 
و باســتانی همیشــگی کمــی فاصلــه بگیــرد و 
بــه محیــط هایــی بــا طراحــی و معمــاری قــرون 
ــه  ــی نکت ــد« ول ــدا کن ــباهت هایی پی ــطی ش وس
ــیار  ــباهت ها بس ــن ش ــه ای ــت ک ــت این جاس مثب
کم تعــداد هســتند و اصــا باعــث نمی شــوند تــا 
بــازی شــخصیت محیطــی و طراحــی خــاص دنیــای 
بــه عنــوان  از دســت بدهــد و تنهــا  را  ســولز 
گریــزی کوچــک بــه بــازی Bloodborne بــرای 

می شــود. محســوب  عاقمنــدان 
در خصــوص طراحــی دشــمنان و باس هــای بــازی 
ــه  ــت ک ــن اس ــام ای ــود انج ــه می ش ــا کاری ک تنه
بــه احتــرام طراحــان بــازی و نابغــه ای بــه نــام 
هیدتــا میازاکــی بایســتیم و کاه از ســر برداریــم 
ــکان  ــر ام ــن بهت ــر از ای ــه دیگ ــم ک ــان کنی و اذع
ــط و  ــری محی ــی هن ــه طراح ــدر ک ــر چق ــدارد! ه ن
دنیــای بــازی درجــه یــک و فوق العــاده اســت، 
طراحــی دشــمنان و باس هــا از آن هــم بی نظیرتــر 
اســت و انســان بــه هنــر طراحــان ایــن موجــودات 
کــه  می بــرد  لــذت  البتــه  و  می خــورد  غبطــه 
می توانــد بــا چنیــن موجــودات مخوفــی درگیــر 
شــود و بــا آن هــا مبــارزه کنــد. طراحــی باس هــا از 
همیشــه مخوف تــر و عجیب تــر بــه نظــر می رســد 
و تلفیقــی اســت از طراحــی باس هــای مختلــف در 
 .Bloodborne هــر 3 بــازی قبلــی ایــن ســری و
 Dark Souls III کــه  گفــت  بایــد  واقــع  در 
تکامــل هنــر و نبوغــی اســت کــه در بازی هــای 
 Demon›s Souls ،Dark Souls ،Dark
Souls 2  و Bloodborne وجــود داشــت و بــه 
نوعــی اوج قــدرت و هنرنمایــی میازاکــی تیمــش 
ــا  ــوف ب ــت انگیز و مخ ــای وحش ــک دنی ــق ی در خل
موجوداتــی عجیــب و دهشــت انگیز اســت. در 
 Dark ــری ــوع از منظــر گرافیــک فنــی و هن مجم
می شــود  محســوب  شــاهکار  یــک   Souls III
ــاص  ــود اختص ــه خ ــل را ب ــاز کام ــا امتی ــه تنه و ن
ــل  ــتر از کام ــازی بیش ــد امتی ــه بای ــد بلک می ده
نظــر  از  مخصوصــا  زیــرا  کنــد  کســب  نیــز  را 
کارگردانــی هنــری چنــد قــدم باالتــر از دیگــر 

ــت. ــل اس ــن نس ــن ای عناوی
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گیم پلــی بــازی نقطــه عطــف عناویــن ســری ســولز 
بــوده  تاکنــون   Demon›s Souls زمــان  از 
مبازاکــی در بخشــس  اصلــی  جــادوی  و  اســت 
بــه  می کنــد.  کــه خودنمایــی  اســت  گیم پلــی 
طــور خیلــی کامــل و جــزء بــه جــزء در مقالــه قبلــی 
ــت  ــازی صحب ــی ب ــف گیم پل ــورد ارکان مختل در م
ــز مجــددا  ــا در ایــن جــا نی کــردم و بــد نیســت ت
از توضیحاتــی کــه قبــا خدمــت  بــه مقــداری 
ــاره  ــا اش ــه آن ه ــم و ب ــودم بازگردی ــما داده ب ش
و  آشــنا  حالــت  همــان  بــازی  کنیم. گیم پلــی 
ــه  ــرای طرفــداران ب ــی را ب دلنشــین عناویــن قبل
همــراه دارد و از طرفــی بــا اضافــه کــردن مــواردی 
بــه بــازی، بازیبــاز را از ایجــاد هــر گونــه حــس 
باعــث  و  اســت  رهانیــده  کهنگــی  و  خســتگی 
می شــود تــا در عیــن ایــن کــه حــس کنیــم در 
حــال یــک تجربــه کامــا جدیــد و نــو هســتیم 
امــا در ذهنمــان داشــته باشــیم کــه همچنــان در 
قالــب چارچــوب و قوانیــن دنیــای ســولز اســت که 
ــازه  ــارج از آن. اج ــه خ ــم و ن ــازی می پردازی ــه ب ب
دهیــد تــا ابتــدا در مــورد سیســتم مبــارزات 
بــازی در Dark Souls III بپردازیــم و آن را از 
ــولز  ــری س ــی کنیم. س ــف بررس ــای مختل جنبه ه
ــر  ــارزات بی نظی ــی و مب ــتم گیم پل ــت و سیس اس
آن. نقطــه قــوت یــک عنــوان در ایــن ســری بدون 
ــم ها و  ــا مکانیس ــه ب ــت ک ــی آن اس ــک گیم پل ش
ــا  ــت ت ــته اس ــود توانس ــاص خ ــارزات خ ــوع مب ن
ــای  ــه دنی ــختی را ب ــتم س ــدی از سیس ــوع جدی ن
بازی هــا معرفــی کنــد و تبدیــل بــه یکــی از اعتیاد 
آورتریــن و در عیــن حــال دشــوارترین سیســتم 
هــای مبــارزات در تاریــخ بازی هــای رایانــه ای 
ــخه ی  ــی نس ــم پل ــه در گی ــن نکت ــود. مهمتری ش
ســوم ایــن ســری اســتفاده از سیســتم جدیــدی 
بــه نــام Battle Art هــا اســت کــه جلــوه و عمــق 
تــازه ای را بــه مبــارزات کامل و دوســت داشــتنی 
ــان نمی شــود کــه  ایــن ســری مــی بخشــد. باورت
اضافــه شــدن  Battle Artهــا بــه مبــارزات بــازی 
تــا چــه حــد آن را جدیــد و نــو کــرده اســت و عمــق 
بســیار زیــادی بــه مبــارزات بــازی کــه قبــا هــم 
بســیار عمیــق بــود بخشــیده اســت. بــدون شــک 
ــزان  ــما عزی ــت ش ــم خدم ــا ه ــه قب ــور ک همان ط
تفــاوت  هــا   Battle Art بــودم  کــرده  عــرض 
هــای  بــازی  بــا  نســخه  ایــن  مبــارزات  اصلــی 
قبلــی هســتند و روح جدیــدی را در سیســتم 
مبــارزات ایــن عنــوان دمیده انــد. در واقــع آن هــا 

و  چــون  بــی  ســتاره 
ســوم  نســخه  چــرای 
تکــراری  مســیر  در 
مبــارزات  نشــدن 
بــا  تفــاوت  و  بــازی 
قبلــی  هــای  نســخه 
یــک  و  باشــند  مــی 
و  ریســک  سیســتم 
پــاداش جدیــد را بــه 
     Dark Souls بــازی 
3  اضافــه کرده انــد.

ایــن  Battle Artهــا 
و  قدرتمنــد  ضربــات 
ویــژه ای هســتند کــه 
ــه  ــلحه ب ــر اس ــرای ه ب
ــه  ــبت ب ــد و نس ــود دارن ــی وج ــورت اختصاص ص
حمــات معمولــی ســاح هــای شــما آســیب بســیار 
ــه دشــمنان وارد مــی کننــد. شــما  بیشــتری را ب
مــی توانیــد در مبارزاتــی کــه کارتــان ســخت مــی 
شــود از آن هــا اســتفاده کنیــد و مثــا زمانــی کــه 
ــی  ــد م ــه ای ــود گرفت ــت خ ــلحه در دو دس دو اس
توانیــد از قابلیــت چرخــش هــای 360 درجــه ای 
ــان  ــه اطرافت ــمنانی ک ــه دش ــیب زدن ب ــرای آس ب
ــد از  ــی توانی ــما م ــد. ش ــتفاده کنی ــتند اس هس
ــه  ــپر ب ــه س ــی ک ــی زمان ــا حت ــن battle art ه ای
اســتفاده کنید. امــا  نیــز  ایــد  دســت گرفتــه 
ــات  ــن ضرب ــدن ای ــه ش ــه اضاف ــد ک ــد بدانی بای
ــارزات  ــه مب ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــد ب قدرتمن
از  قبــل  تــا  اند. شــاید  شــده  آســان  بــازی 
تجربــه بــازی حســی مشــکوک بــه Battle Artهــا 
ــال  ــه احتم ــاید )ب ــردم ش ــان می ک ــتم و گم داش
آســان تر  کمــی  بــازی  مبــارزات  کــم(  خیلــی 
شــده باشــند ولــی بعــد از تجربــه بــازی بایــد 
گفــت بــه هیــچ وجــه ایــن طــور نیســت. اوال کــه 
و  دارد  محدودیــت  ضربــات  ایــن  از  اســتفاده 
ثانیــا »زمانــی کــه شــما از ایــن حمــات اســتفاده 
می کنیــد بســیار در برابــر ضــد حمــات دشــمنان 
آســیپ پذیر هســتید و کامــا بــا گارد بــاز آمــاده 
 Battle  .دریافــت ضربــات مرگبــار خواهیــد بــود
ــا  ــار ب ــد Estus flask هــا هــر ب Artهــا نیز مانن
اســتراحت در bonfire مجــددا پــر می شــوند. 

حتمــا می دانیــد کــه بــه ایــن راحتــی نیســت 
کــه هــر بــار بــه bonfire بازگردیــد و بخواهیــد 
پشــت ســر هــم ایــن ضربــات را پــر کنیــد. زیــرا 
بــا هــر اســتراحت تمامــی دشــمنان آن منطقــه 
ــان  ــاره در خدمتت ــته اید دوب ــت کش ــا زحم ــه ب ک
خواهنــد بــود« و می دانیــد کــه ایــن بعنــی چــه! 
از همــه مهــم تــر ایــن اســت کــه در ازای اضافــه 
شــدن ضربــات قدرتمند Battle Art ســازندگان 
مبــارزات بــازی را مقــداری دشــوارتر نیــز کرده اند 
تــا مبــادا خدایــی نکــرده شــما کمــی آســوده خاطر 
باشــید! باید بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه 
برخــاف نســخه دوم بــازی کــه وقتــی دشــمنان 
هــر منطقــه را 13 بــار می کشــتید دیگــر ظاهــر 
 Bonfire Ascetic نمی شــدند )مگــر ایــن کــه از
اســتفاده مــی کردیــد و آن بخــش یــک درجــه 
بــه   Dark Souls III در شــد(  مــی  ســخت تر 
ایــن شــکل نیســت و هــر چنــد بــار کــه دشــمنان 
یــک منطقــه را شکســت دهیــد بــاز هــم پــس از 

ــوند. ــر می ش ــما ظاه ــردن ش ــتراحت ک اس
در  بــازی  باس هــای  و  مبــارزات  ســختی  رونــد 
نداشــت  منظمــی  زیــاد  ریتــم  قبلــی  عناویــن 
یعنــی مثــا شــاید یــک بــاس در اول بــازی بســیار 
ســخت تر از یــک بــاس در اواســط یــا اواخــر بــازی 
باشــد ولــی در نســخه ســوم تاحــدودی )نــه 
کامــا( چنیــن ریتمــی بــه وجــود آمــده اســت 
تــر  ســخت  رفتــه  رفتــه  بــازی  هــای  بــاس  و 
ــون و  ــه صــورت یــک قان ــه ب ــه ن می شــوند. البت
یــک رونــد کامــا ثابــت و منظــم ولــی ریتمیک تــر 
از نســخه هــای قبلی. مبــارزات بــازی نســبت بــه 
قبــل مقــداری ســرعتی تر شــده انــد و همــان 
ــت  ــم خدم ــازی ه ــش ب ــش نمای ــه در پی ــور ک ط
شــما عزیــزان عــرض کــرده بــودم گاهــا بــرای 
مــا یــادآور Bloodborne مــی شــود.  “البتــه 
بــازی چیــزی  رونــد  از ســریع تر شــدن  منظــور 
دقیقــا مثــل عنــوان  Bloodborne  نیســت. بــه 
هــر حــال ایــن دنیــا، دنیــای Dark Souls اســت 
و قوانیــن خــودش رادارد. در اینجــا مجــددا ســپر 
داریــم کــه همیــن وجــود ســپر در بــازی بــازی را 
و  می کنــد  کند تــر   Bloodborne بــه  نســبت 
 Souls ــری ــی س ــداران قدیم ــرای طرف ــاره ب دوب
بگیــر مگــر  بــاال  را همیشــه  ” ســپر  سیســتم 
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ــاع  ــی دف ــت. یعن ــد داش ــود خواه ــود!« وج ــت ش ــش ثاب ــه خاف ــن ک ای
مطلــق. همیــن  دفــاع  دوبــاره  و  یــک ضربــه  بــا ســپر ســپس  مطلــق 
موضــوع ســرعت بــازی را نســبت بــه Bloodborne کــه در ان تنهــا بایــد 
بــه اطــراف غلــت می زدیــم و جاخالــی می دادیــم پاییــن تــر مــی آورد. 
در Dark Souls III نیــز ماننــد نســخه های قبلــی شــاهد تاثیــر وزن 
آیتم هــا بــر روی ســرعت شــخصیت بــازی هســتیم که ایــن نیــز یکــی 
دیگــر از عوامــل کندتــر بــودن بــازی نســبت بــه Bloodborne اســت کــه 
ــارزات  ــد مب ــی رون ــور کل ــت. به ط ــود نداش ــیتمی در آن وج ــن سیس چنی
ــی  ــخه ی قبل ــه 3 نس ــبت ب ــخصیت در Dark Souls III نس ــت ش و حرک
ــداری  ــا مق ــه ت ــی ن ــد ول ــر می رس ــه نظ ــریع تر ب ــداری س ــری Souls مق س
کــه بخواهــد بــه ریشــه هــای ایــن ســری پشــت کنــد و یــک بــازی ســرعتی 
ــود  ــام وج ــا تم ــم ب ــوز ه ــازی هن ــن ب ــه ای ــد. بلک ــش ده ــا نمای ــرای م را ب
یــک Dark Souls اســت و بس. بــه ماننــد نســخ گذشــته ایــن ســری و 
همچنیــن عنــوان تحســین شــده Bloodborne در Dark  Souls III  نیــز 
شــاهد تغییــر کاربــری دادن بــاس هــا در میانــه نبــرد و برحســب میــزان 
ــه  ــا ک ــاس ه ــات ب ــوی حم ــر الگ ــن تغیی ــتیم. ای ــان هس ــامتی ش ــط س خ

تاکنــون در تمامــی نســخه هــای بــازی وجــود داشــته، سیســتمی اســت در 
راســتای ســخت تــر کــردن بــازی کــه بــر روی رفتــار بــاس هــای بــازی تاثیــر 
مــی گــذارد و باعــث تغییــر در عملکــرد آن هــا مــی شــود تــا بــا کمتــر شــدن 
خــط ســامتی الگــوی جمــات آن هــا نیــز تغییــر کنــد و حمــات ســخت تــر و 
مرگبــار تــری را بــر روی بــازی بــاز اجــرا کننــد تــا کار وی بــرای شکســت آن هــا 
ســخت تــر شــود و اســترس بیشــتری نیــز گریبــان وی را بگیــرد. مشــاهده 
ایــن کــه تنهــا مقــدار کمــی از خــط ســامتی یــک بــاس خوفنــاک باقــی مانــده 
اســت ولــی وی آن قــدر وحشــی شــده اســت کــه حتــی اجــازه ایــن کــه یــک 
حملــه بــه او بزنیــد را بــه شــما نمــی دهــد بســیار اســترس زا و خودمانــی 
بگویــم، »حــرص در آور« اســت. کاری کــه میازاکــی در آن اســتاد اســت!
اگــر بخواهیــم بــه صــورت کلــی گیــم پلــی بــازی را بررســی کنــم بایــد بگویــم 
بــاز هــم بــه ماننــد همیشــه در ایــن ســری و عناویــن میازاکــی، ایــن گیــم 
پلــی اســت کــه حــرف اول را مــی زنــد و در کنــار طراحــی هنــری فــوق العــاده 
ــال  ــا خی ــا ب ــت ت ــم آورده اس ــازان فراه ــرای بازیب ــر را ب ــی بک ــازی، فضای ب
راحــت بمیرنــد! میازاکــی هوشــمندانه بــرای ایــن کــه مبــارزت بــازی رنــگ 
و بــوی تکــرار و کهنــه شــدن بــه خــود نگیرنــد مکانیســم Battle Art هــا 
ــه  ــازه  ای ک ــو و ت ــس ن ــدا از ح ــه ج ــت ک ــزوده اس ــازی اف ــی ب ــه گیم پل را ب
بــه گیم پلــی بــازی بخشــیده اســت عمــق مبــارزات را نیــز بســیار بــاال بــرده 
اســت. البتــه از آن جــا کــه در ایــن بــازی هیــچ پاداشــی بــدون پیامــد نیســت 
بــه گذشــته  بــازی مقــداری نســبت  مبــارزات و دشــمنان و باس هــای 
ــذت ببرید! رونــد  ــادا از Battle Art هــا زیــادی ل ــا مب ســخت تر شــده اند ت
طراحــی مراحــل و مســیر هــای مختلــف بــازی و راه هایــی کــه در ادامــه بــه 
یکدیگــر متصــل خواهنــد شــد همــه و همــه بــاز هــم بــه بهتریــن شــکل در 
بــازی وجــود دارنــد و شــما را از ایــن پیوســتگی و نبــوغ در طراحــی مراحــل 
شــگفت زده خواهنــد کــرد. کاس هــای مختلــف بــه خوبــی باالنــس شــده اند 
و بــازی کامــا شــما را در مســیر خلــق و پیشــبرد مراحــل بــا کاس و اســتایل 
مــورد عاقه تــان یــاری می کنــد و هیــچ برتــری یــا اجبــاری در رونــد ارتقــای 
شــخصیت خــود مشــاهده نخواهیــد کــرد. البتــه قاعدتــا طرفــداران قدیمــی 
ســری راحت تــر خواهنــد بــود تــا بــا همــان اســتایل و کاســی کــه ســاعت ها 
بــا  آن گذرانیده انــد همــراه  را در نســخه های قبلــی  و روزهــا و ماه هــا 
شــوند و در همــان مســیری کــه تبحــر دارنــد گام بردارنــد. مثــا بــرای بنــده 

کــه تاکنــون در نســخه هــای قبلــی همــواره از کاس مبــارز و یــک شمشــیر 
و یــک ســپر اســتفاده کــرده ام قطعــا بهتــر بــود کــه بــاز هــم همیــن روش را 

انتخــاب کنــم و رونــد شــروع بــازی را بــرای خــود ســاده تر کنــم.
ــه آن را  ــازی ک ــداران ب ــر از طرف ــد نف ــا جن ــت ب ــه در صحب ــی ک ــی از نکات یک
ــود کــه  ــن ب ــم ای ــد دریافت ــه کــرده بودن ــد نفــره هــم تجرب ــه صــورت چن ب
آن هــا اذعــان داشــتند کــه وقتــی مثــا در مبــارزه بــا یــک بــاس دوســت خود 
ــی  ــی کم ــخه های قبل ــه نس ــبت ب ــارزه نس ــد مب ــراه کنی ــود هم ــا خ ــز ب را نی
بیشــتر آســان خواهــد شــد البتــه اصــا منظــور آســان شــدن نیســت بلکــه 
ــا  ــی وقتــی ب نســبت بــه قبلی هــا کمــی آســان تر می شــود. در عناویــن قبل
دوســتانتان بــه صــورت چنــد نفــره بــه مبــارزه بــاس می رفتیــد هــر ضربــه 
ــا یــک ســوم  ــه نســبت تعدادتــان مثــا یــک دوم ی ــا دوســتانتان ب شــما ی
زمانــی کــه تنهــا بودیــد از خــط ســامتی بــاس می کاســت ولــی گویــا ایــن بــار 
مقــداری بیشــتر بــه بــاس ضربــه وارد می شــود. البتــه از آن جــا کــه بنــده 
ــه  ــازی ب ــه کــه ب ــا دو مرتب ــه نکــرده ام و ت ــد نفــره را تجرب ــوز بخــش چن هن
پایــان برســانم حتــی آن را آنایــن نیــز نخواهــم کــرد، نمــی توانــم بــه هیــچ 
ــم و  ــری دقیقــی مطــرح کن ــا نتیجه گی ــت ی وجــه در مــورد ایــن بخــش صحب
 Dark Souls III .نکتــه ای در بــاال مطــرح کــردم تنهــا شــنیده ای بــود و بــس
ــن  ــا تمامــی عناوی ــه ب ــی را در مقایس ــن و تکامل یافته تریــن گیم پل برتری
قبلــی ایــن ســری و بــازی Bloodborne دارد و در واقــع از هرکــدام از ایــن 
عناویــن بهترین هایشــان در ایــن بــازی اســتفاده شــده اســت. اگــر هــدف 
از عناویــن مختلف یــک بــازی ایــن اســت کــه بــا باالرفتــن هــر شــماره بــازی 
تکامل یافته تــر شــود و تجربــه بهتــری را در اخیتــار بازیبــاز قــرار دهــد )کــه 
 Dark Souls اکثــر بازی هــا در ایــن مــورد برعکــس هســتند( بایــد گفــت
III دقیقــا مصــداق بــارز ایــن رونــد تکاملــی بــا باالرفتــن هــر شــماره اســت و 
میازاکــی در ایــن نســخه بــه وضــوح نشــان داده اســت کــه قــادر اســت بــه 

بهتریــن شــکل از تمــام 
گذشــته  تجربیــات 
کنــد  اســتفاده  خــود 
تیزبیــن  قــدری  بــه  و 
حتــی  کــه  باشــد 
کوچکتریــن اشــتباهی  
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ــه  ــن 3  گان ــی ای ــخه پایان ــاخت نس ــم در س را ه
افســانه ای انجــام ندهــد و هیــچ بهانــه ای را بــه 
دســت طرفــداران و منتقــدان و ... ندهــد. در 
حقیقــت تمــام کســانی کــه ایــن عنــوان را تجربــه 
ــک  ــف ی ــای مختل ــا و بیان ه ــه زیان ه ــد ب کرده ان
حــرف را در مــورد بــازی زده انــد آن هــم ایــن 
آن،  گیم پلــی   ،Dark Souls III   کــه اســت 
آن  مختلــف  بخش هــای  تمامــی  و  مبارزاتــش 
و  شــده اند  پرداختــه  و  ســاخته  نبــوغ  اوج  در 

شایســته هــر ستایشــی هســتند.
در بخــش صداگــذاری و موســیقی نیزســازندگان 
ــر  ــی ب ــراد خاص ــد و ای ــل کرده ان ــق عم ــازی موف ب
ــن شــخصیت  ــازی چندی آن هــا وارد نیســت. درب
مختلــف حضــور دارنــد کــه هــر کــدام تــا آخــر 
بــازی در صورتــی کــه بــا آن هــا صحبــت کنیــد 
بهتریــن  بــه  و  دارنــد  زیــادی  دیالوگ هــای 
می کننــد.  بیــان  را  دیالوگ هــا  ایــن  شــکل 
بــا  غریــب  و  یبســیارعجیب  شــخصیت های 
ظاهرهایــی عجیــب و غریــب کــه صداگــذاران 
آن هــا موفــق شــده اند بــه شــکلی عالــی ایــن 

زدن آن هــا  وحــرف  در صــدا  را  بــودن  عجیــب 
مرمــوز  حالتــی  بــا  وطــوری  کننــد  پیــاده  نیــز 
احــال  کامــل  کــه  میکننــد  صحبــت  عجیــب  و 
و هــوای مرمــوز و مخــوف بــازی بــه شــما نیــز 
منتقــل شــود وعاقمنــد شــوید کــه بدانیــد آنهــا 
تبرهــا  و  شمشــیرها  صــدای  می گوینــد!  چــه 
و بــه طــور کلــی ســاح ها، ســپر ها، هیوالهــا و 
دشــمنان بــازی نیــز بــه خوبــی صداگــذاری شــده 
ــتند و  ــاوت هس ــر متف ــا یکدیگ ــا ب ــت و کام اس
حــس و حــال ضربــه بــا هــر اســلحه و حتــی حــس 
ســبک و ســنگین بــودن آن نیــز بــه شــما انتقــال 

خواهــد یافــت.
در بخــش موســیقی بایــد گفت در متــن بازی و در 
ــه گــوش می رســد  ــط آن موســیقی خاصــی ب محی
ــه  ــه ب ــا حالتــی بســیار محــو در پــس زمین ــا ب و ی
گــوش می رســد کــه اتفاقــا اصــا هــم ایــرادی 
ــرا کــه حــال و هــوا  ــه ایــن امــر وارد نیســت زی ب
و طراحــی دنیــای بــازی طــوری اســت کــه بایــد 
حــس تعلیــق بــه شــما دســت بدهــد و ایــن نبــود 
موســیقی و صــدای خاصــی در متــن بــازی بــه 

القــای بیشــتر ایــن حــس تعلیــق کمــک بســیاری 
میکنــد و تنهایــی و خــوف بــودن در ایــن دنیــای 
بیرحــم وقاتــل را هــر چــه بیشــتر در وجــود شــما 
ــا  ــا ام ــاس فایت ه ــان ب ــد. در زم ــه میکن نهادین
موضــوع کمــی فــرق میکنــد و هنــگام مبــارزه بــا 
آنهــا شــنوای موســیقی هایی حماســی هســتیم 
و گاهــا  را بیشــتر میکننــد  کــه هیجــان شــما 
ــث  ــد باع ــه دارن ــه ای ک ــرا گون ــه اپ ــس زمین ــا پ ب
میشــوند نبــرد، بســیار بزرگتــر و دشــمن بســیار 
البتــه  کنــد،  جلــوه  شــما  نظــر  در  قدرتمندتــر 
بــدون موســیقی هــم بــاس بــه انــدازه کافــی 
قدرتمنــد هســت ولــی خــب ایــن را هــم اضافــه 

ــم. ــترس بگیری ــتر اس ــا بیش ــد ت ــرده ان ک
در  عظیم الجثــه  بــاس  یــک  کــه  کنیــد  تصــور 
محیــط در حــال حرکتــی آرام بــه ســمت شماســت 
و بــا ابهتــی خــاص خــود را بــرای حملــه ای برق آســا 
ــم  ــال ه ــن ح ــد و در همی ــاده می کن ــما ام ــه ش ب
موســیقی حماســی بــا حالتــی اپراگونــه شــبیه 
حــال  در   Therion گــروه  قطعــات  برخــی  بــه 
پخــش اســت و ایــن اســترس شــما را چنــد برابــر 
ــما  ــر ش ــر در نظ ــیار مخوفت ــاس را بس ــد و ب میکن
ــه ذکــر اســت کــه  ــه الزم ب نشــان میدهــد. البت
ــه  ــروه Therion ک ــات گ ــی قطع ــه برخ ــاره ب اش
یــک گــروه Metal اســت بــه ایــن معنــی نیســت 
کــه موســیقی در ایــن بــازی نیــز در ســبک متــال 
ــی و کلیســایی  اســت بلکــه از لحــاظ ســبک اپرای
کــه در برخــی کارهــای ایــن گــروه وجــود دارد در 
 Dark موســیقی تعــدادی از بــاس  فایــت هــای
Souls 3 نیــز مــواردی مشــابه یافــت می شــود. 
بــه طــور کلــی بــه ماننــد ســایر بخش هــای بــازی، 
مــوردی  نیــز  آن  صداگــذاری  و  موســیقی  در 
مشــاهده نمی شــود و هیچ گونــه ایــراد خاصــی 
ایــن  بــر آن وارد نیســت. Dark Souls 3 در 
بــه  و  اســت  کامــل  عنــوان  یــک  نیــز  بخــش 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــل را ب ــره کام ــتگی نم شایس

مــی دهــد.
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ماحصــل هــر چــه کــه تاکنــون گفتیــم و تمامــی صحبت هایــی کــه در مــورد بخش هــای مختلــف بــازی انجــام دادیــم بــه یــک مــورد ختــم می شــوند، 
ــکل 3  ــن ش ــه بهتری ــه ب ــت ک ــی اس ــا میازاک ــر از هیدت ــی دیگ ــاده عال ــوان فوق الع ــک عن ــک Masterpiece و ی ــک Dark Souls 3 ی ــدون ش ب
گانــه افســانه ای خــود را بــه پایــان رســاند و نشــان داد کــه فرمولــی را یافتــه اســت کــه حتــی وقتــی آن را بــا کمــی تغییــر در 5 بــازی مختلــف هــم 
اســتفاده کنــد بــاز جــواب می گیــرد و بــه قــدری جــذاب اســت کــه همیشــه مــورد پســند بازیبــازان هاردکــور واقــع خواهــد شــد. از ســویی دیگــر 
هــم وی خــوب می دانســت کــه شــاید اگــر بــاز هــم و بــه فاصلــه کوتاهــی بــه ســراغ نســخه چهــارم Dark Souls بــرود ممکــن اســت مقبولیــت 
ایــن ســری را بیــن منتقدیــن از دســت بدهــد و هــر چنــد کــه مطمئــن باشــد همــه بــازی را خریــداری خواهندکــرد )کــه همینطورهــم خواهدبــود( 
ولــی قطعــا موجــی از انتقــاد بــه او هــم بــه راه خواهــد افتــاد کــه چــرا بــه فاصلــه 2-3 ســال از آغــاز نســل هشــتم، 2 نســخه از ایــن ســری و یــک 
ریمســتر از نســل قبــل را پشــت ســرهم منتشــر کــرده اســت. بنابرایــن اعــام کــرد کــه فعــا دیگــر بــه ســراغ ایــن فرنچایــز نخواهــد رفــت و شــاید 
ایــن آخریــن نســخه ســری باشــد )زبونــم الل!( کــه ایــن حرکتــی زیرکانــه و هوشــمندانه از یکــی از برتریــن بازیســازان حاضــر در ایــن صنعــت 
اســت و بــا ایــن گفتــه انتظــار طرفــداران را نیــز قبــل از بــازی بــاال بــرد و مــارا بــرای بــرای تجربــه Dark Souls 3 تشــنه تر کــرد و وی نیــز بــا یــک 

شــاهکار رویایــی پاســخ صبــر آن هــا را داد و یکــی از بهتریــن تجربه هــای نســل هشــتم را بــه مــا هدیــه داد.
 Dark Souls 3  نقطــه عطــف ســری Souls اســت و کامــا نشــان از ایــن دارد کــه تجربــه ســاخت  Bloodborne، در ایــن نســخه بــه کمــک 
میازاکــی آمــده اســت و رد پاهایــی از ایــن عنــوان زیبــا را نیــز در بــازی شــاهد هســتیم کــه بــا مکانیک هــای اصیــل ایــن ســری بــه طــرز نامحسوســی 
ترکیــب شــده اســت و ســبب لذت بخش تــر شــدن Dark Souls 3 شــده اســت. بــه عنــوان یکــی از طرفــداران پــر و پــا قــرص و متعصــب عناویــن 
میازاکــی کــه هــر 5 عنــوان نقش آفرینــی وی را تجربــه کــرده ام، بایــد بگویــم بــازی Dark Souls 3 قطعــا یکــی از برتریــن ایــن عناویــن اســت و 
طــوری طراحــی و ســاخته شــده اســت کــه بــه واقــع نقــص خاصــی نداشــته و ایــرادی بــر آن وارد نباشــد. در انتهــا و بــه رســم دیگــر مقــاالت نقــد و 
بررســی کــه تاکنــون خدمــت شــما عزیــزان گیمفایــی در ســایت و مجلــه تقدیــم کــرده ام بایســتی تــا انجــام یــا عــدم انجــام بــازی را از نظــر خــود بــه 
شــما پیشــنهاد کنــم تــا شــما کــه تصمیم گیرنــده نهایــی در مــورد خریــد یــا عــدم خریــد یــک بــازی هســتید شــاید از آن اســتفاده مثبتــی کنیــد و 
کمکــی بــه شــما در راه درســت خــرج کــردن پولتــان بــرای خریــد عنوانــی کــه بــه درد شــما بخــورد، محســوب شــود. اگرازعناویــن بــا درجــه ســختی 
 Dark  بــاال گریــزان هســتید وحــال و حوصلــه و اعصــاب 20 بــار یــا بیشــتر نبــرد کــردن بــا یــک بــاس بــرای شکســت او را نداریــد بایــد بگویــم
Souls 3 بــه هیــچ عنــوان بــازی مطلــوب شــما نخواهــد بــود و اعصابتــان را بــه هــم خواهــد ریخــت، امــا اگــر مشــکلی بــا ســختی بــاالی بازی هــا 
نداریــد و حتــی بــه آن عاقــه نیــز داریــد و از ســویی عناویــن ســبک اکشــن و نقش آفرینــی را نیــز می پســندید، بایــد بگویــم حتــی لحظــه ای در 
خریــد و تجربــه ایــن بــازی بی نظیــر شــک نکنیــد و ســریعا پــای بــه دنیــای بی رحــم و مرگبــار ارواح تاریــک بگذاریــد و دنیــا را بــه ســمت نــور رو 

روشــنی هدایــت کنیــد.

10
طراحی هنری خارق العاده، گیم پلی و مبارزات بی نظیر، درجه سختی باال و جذاب، سیستم پاداش و جزای عالی، توجه به طرفداران 

قدیمی بازی و آسان،تر نکردن آن، برخی از برترین باس فایت های تاریخ بازی های رایانه ای، عدم وجود ایرادهای فنی و کاما 
بهینه بودن بازی، در یک کام نکات مثبت، خود Dark Soul III است

باور کنید که در مدت تجربه ام از بازی تمام سعیم را کردم که الاقل ایرادی زورکی بگیرم و نیم نمره هم که شده کم کنم ولی 
نویسنده است و شرف و اصالت قلم و نقدش. بازی ایرادی ندارد
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سعید آقابابایی



بنــد  در  و  گرفتــار  شــدیدا  انســان ها  مــا 
ــادش  ــه »ی ــه جمل ــتیم و همیش ــتالژی هس نوس
زبانمــان  ورد  بــود«  بهتــر  قدیمــا.....  بخیــر. 
اســت و نــه تنهــا بــه عنــوان یــک جملــه آن را 
ــه  ــز ب ــب نی ــم قل ــه از صمی ــم بلک ــرح می کنی مط
آن اعتقــاد داریــم. گذشــته و خاطــرات آن بــرای 
ــی  ــول زندگ ــواره در ط ــد و هم ــیار عزیزن ــا بس م
ــا  ــم و گاه ــی کنی ــاد م ــی ی ــه نیک ــا ب ــود از آنه خ
نیــز غبطــه مــی خوریــم. در مبحــث مــورد عاقــه 
رایانــه ای  هــای  بــازی  کــه  مــا  بحــث  مــورد  و 
هســتند نیــز نوســتالژی کامــا صــدق مــی کنــد 
ــی  ــا از بازی های ــرات م ــام خاط ــر تم ــایه آن ب و س
کــه در گذشــته تجربــه کرده ایــم گســترده شــده 
اســت. حتمــا هــر کــدام از شــما عزیــزان نیــز 
بــازی هایــی نوســتالژیک بــرای خــود داریــد، بازی 
هایــی کــه در قلــب شــما جایــگاه خاصــی دارنــد 
و همــواره از آنهــا بــه عنــوان یکــی از لذت بخــش 
تریــن تجربــه هــای زندگــی خــود یــاد مــی کنیــد و 
جالــب اینجاســت کــه شــاید برخــی از آنهــا بــازی 
هــای بــزرگ و شــاهکاری نبوده انــد ولــی بــرای مــا 

ــت. ــر اس ــم فرات ــاهکار ه ــا ش از صده
بــه شــخصه بنــده نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی 
نیســتم و از شــما چــه پنهــان مــن نیــز اســیر 
نوســتالژی هســتم! همــواره بــازی هایــی کــه 
در  مــن  بــودن  بازی بــاز  ســاله   22 دوره  طــی 
زمــان کودکــی و نوجوانــی تجربــه کــرده ام در 
خاطــرم هســتند و حتــی فکــر کــردن بــه آنهــا 
نیــز برایــم بســیار عزیــز اســت. نمــی خواهــم 
مــورد  در  و  ببریــم  پیــش  کلــی  را  بحــث  کــه 
ــا  ــر اســت ت ــم. بهت ــت کنی ــا صحب ــازی ه ــواع ب ان
بــه اصــل مطلــب بپردازیــم و دربــاره عنوانــی کــه 
حتمــا نــام آن را می دانیــد و قــرار اســت در ایــن 
مطلــب بررســی شــود، صحبــت کنیــم. در ادامــه 
بحــث نوســتالژی بایــد خدمــت شــما عــرض کنــم 
در  کــه  عناوینــی  تریــن  نوســتالژیک  از  یکــی 
ــه کــرده ام و همیشــه  ــام زندگــی خــود تجرب تم
بــرای مــن مظهــر و پرچمــدار ســبک شــوتر اول 
شــخص بــوده اســت بــازی زیبــای Doom اســت 
ــخص  ــوتر اول ش ــبک ش ــدر س ــی پ ــه نوع ــه ب ک

ــه  ــن، ک ــرای م ــا ب ــه تنه ــود و ن ــی ش ــوب م محس
بــرای بســیاری از بازیبــازان سراســر دنیــا نیــز 
 id Software .مظهــر شــوتر اول شــخص اســت
و در راس آن هــا جانکارمکافســانه ای ســال ها 
ــازی انقابــی بــه پــا کــرد  ــا عرضــه ایــن ب قبــل ب
ــدرن  ــب م ــخص را در قال ــوتر اول ش ــبک ش و س
خــود پایــه ریــزی کــرد و یکــی از برتریــن عناویــن 
ــه ای  ــای رایان ــازی ه ــدان ب ــه عاقمن ــخ را ب تاری
و  جــذاب  فوق العــاده  گیم پلــی  داد.  هدیــه 
ــی ســاح ها، دشــمنان  ــز، تنــوع عال هیجــان انگی
مراحــل  طراحــی  برانگیــز،  چالــش  و  قدرتمنــد 
راه  یافتــن  خــود(،  زمــان  بــه  )نســبت  عالــی 
ــر  ــت دیگ ــکات مثب ــیاری از ن ــی و بس ــای مخف ه
باعــث شــدند تــا Doom تبدیــل بــه عنوانــی 
تاریخ ســاز شــده و نامــش بــه عنــوان یکــی از 
پرچمــداران اصلــی ســبک شــوتر اول شــخص در 

ــود. ــک ش ــخ ح ــر تاری دفت
اریجینــال  و  قدیمــی  هــای  نســخه  از  ســالها 
ــور  ــه ط ــداران ب ــت و طرف ــت و گذش ــازی گذش ب
ــنه  ــد آن تش ــخه جدی ــی نس ــرای معرف ــداوم ب م
هــر  در  و  ســاله  هــر  می شــدند.  تشــنه تر  و 
ــه  ــم، هم ــه گی ــط ب ــگاهی مرتب ــم و نمایش مراس
منتظــر بودنــد تــا id Software نســخه جدیــدی 
محبــوب  فوق العــاده  و  خاطره انگیــز  ســری  از 
Doom را معرفــی کنــد. ســرانجام صبــر و انتظــار 
عنــوان  ســازندگان  و  داد  جــواب  طرفــداران 
ــه  ــچ گون ــدون هی ــی ب ــری را بنام ــن س ــد ای جدی
پیشــوند و پســوند و شــماره معرفــی کردنــد 
تــا نشــان دهنــد کــه ایــن نســخه در واقــع یــک 
شــروع مجــدد و آغــازی دوبــاره بــرای ایــن ســری 

خاطــره انگیــز و محبــوب محســوب مــی شــود. 
ســال   E3 مراســم  در  کــه  ایــن  از  پــس 
گذشــته ویدئوهــای گیــم  پلــی بــازی پخــش 
ــت و  ــم رف ــر ه ــیار باالت ــارات بس ــد انتظ ش

ویدئوهــا نویــد یــک شــوتر بــا جذابیــت همــان 
قــرار اســت  کــه  را می دادنــد  اولیــه  عناویــن 
روح تــازه ای در کالبــد شــوترهای اول  شــخص 

کاســیک، ســریع و هیجان انگیــز بدمــد.
ــازی  ــار ب ــد انتش ــره موع ــا باالخ ــت ت ــان گذش زم

فــرا رســید و باالخــره مدتــی قبــل در تاریــخ 
خیــل  بــرای   Doom عنــوان   2016 مــی   13
ــد  ــر ش ــد منتش ــر آن بودن ــه منتظ ــی ک طرفداران
و بــه انتظــار آنهــا پایــان داد. نکتــه مثبــت اینجــا 
بــود کــه بــازی موفــق شــد بازخوردهــای بســیار 
خــوب و مثبتــی دریافــت کــرد و امتیــازات خیلــی 
ــرد و  ــت ک ــدان دریاف ــوی منتق ــبی را از س مناس
مخاطبــان و کاربــران نیــز از بــازی اظهــار رضایــت 
باالیــی داشــتند. در ایــن مطلــب قصــد دارم تــا 
بــا تجربــه شــخصی خــود، بــه بررســی زوایــای 
مختلــف ایــن بــازی پرداختــه و اجــزاء و قســمتهای 
گوناگــون بــازی و نقــاط قــوت و ضعــف آن را بــرای 
شــما عزیــزان تحلیــل کنــم تــا در نهایــت بــه یــک 
مشــاهده  و  کنیــم  پیــدا  دســت  نتیجه گیــری 
کنیــم کــه آیــا ایــن بــازی موفــق شــده اســت 
و  را حفــظ   Doom بــا ارزش ســری  میــراث  تــا 
ــا یــک شــوتر اول شــخص  ــا تنه ــد ی ــداری کن نگه
ســریع، خــوب و جــذاب اســت و نــه بیشــتر. اگــر 
ــات بیشــتری را در مــورد  ــا اطاع ــد ت ــد داری قص
ــه  ــد در ادام ــب کنی ــد Doom کس ــخه جدی نس

ــوید. ــراه ش ــا هم ــن و مجله گیمف ــا م ب
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بــق  مطا
ل  معمــو
همیشــه در نخســتین بخــش نقــد و بررســی بــه 
ســراغ مبحــث داســتان مــی رویــم تــا ببینیــم 
قدرتمنــدی  و  مناســب  داســتان  از  بــازی  ایــا 
برخــوردار اســت یــا خیــر. حتمــا جــواب را مــی 
دانیــد. در یــک کام بــازی داســتان مناســب 
نــدارد.  هــم  باالیــی  بــه  رو  متوســط  حتــی  و 
ســازندگان خــود را راحــت کرده انــد و بــر اســاس 
ــازی هــای ســبک  عــادت و عرفــی کــه در تمــام ب
 Quake مانند Old School شــوتر کاســیک و
 Painســمجدی”یا“  ،،Unreal Tournament
Killer وجــود دارد و هرگــز بــه داســتان بهــای 
ــرده  ــروی ک ــود، پی ــی ش ــا داده نم ــادی در آنه زی
داســتان  بــه  نــدادن  اهمیــت  رونــد  و  اســت 
را در پیــش گرفتــه اســت. در واقــع داســتان 
بعــدی  و حتــی در درجــات  در درجــه نخســت 
اهمیــت نیــز قــرار نداشــته اســت و تنهــا بــه 
ــرا  ــه “چ ــده اینک ــه  کنن ــل توجی ــک عام ــوان ی عن
بایــد دشــمنان را بکشــیم و چــرا آن هــا دشــمن 
هستند”محســوب شــده اســت زیــرا بــه عقیــده 
ســازندگان بــرای چنیــن عنوانــی در ایــن ســبک، 
می کــرده  کفایــت  حــد  همیــن  در  داســتانی 
اســت. اما همانگونــه کــه در مطالــب قبلــی در 
مــورد ایــن عنــوان خدمــت شــما عــرض کــرده ام 
قاعدتــا در یــک بــازی ســال 2016 انتظــار مــی رود 
در ســبک شــوترهای  اگــر شــوتری  حتــی  کــه 
کاســیک نیــز باشــد از داســتانی خــوب و در 
بدتریــن حالــت یــک داســتان معمولــی بهره منــد 
باشــد. قــرار نیســت کــه چــون عناوین کاســیک 
ایــن ســبک هیــچ کــدام داســتانی درســت و 
درمــان نداشــته اند عنــوان جدیــد آن فرنچایزهــا 
هــم کــه ســال ها بعــد قــرار اســت منتشــر شــوند 
داســتان خوبــی نداشــته باشــند و بــرای عنوانــی 
در ســال 2016 بهره منــدی از داســتان مناســب 
یــک عامــل مهــم محســوب می شــود. نمی تــوان 

نداشــتن پیشــینه مناســب داســتانی در یــک 
ــتان  ــه داس ــرای توجی ــت آویزی ب ــز را دس فرنچای
بــازی کرد. اگــر  یــک  آبکــی و ضعیــف  بســیار 
جدیــد  عنــوان  داســتان  مــورد  در  بخواهیــم 
ــا داســتان  ــد گفــت ب ــم بای ــت کنی Doom صحب
طــرف  افتــاده ای  پــا  پیــش  و  ضعیــف  بســیار 
هســتیم. شــما در نقــش یــک ابرســرباز در مریــخ 
هســتید کــه بایــد دریچــه ای کــه از جهنــم بــه آن 
ســیاره بــاز شــده اســت را ببندیــد و جلــوی ورود 
موجــودات جهنمــی را بــه مریــخ بگیریــد. ایــن کل 
داســتان عنــوان Doom اســت و تــازه شــخصیت 
و  نمی زنــد  حــرف  نیــز  کامــی  بــازی  اصلــی 

ــت! ــودب اس ــاکت و م ــواره س هم
ــم  ــدا ه ــان ابت ــه از هم ــن ک ــا ای ــازی Doom ب ب
ســازندگان آن ادعایــی در مــورد داســتان بــازی 
نداشــتند و حتــی اعــام کــرده بودنــد تمرکــز 
ــت،  ــازی اس ــره ب ــش چندنف ــر بخ ــا ب ــی آن ه اصل
بــا ایــن حــال داســتان آن بــه قــدری ســطحی 
را باقــی  اســت کــه جــای هیچ گونــه توجیهــی 
نمی گــذارد و می شــد کــه بــا مقــداری پیــچ و تــاب 

حساســیت هایی  ایجــاد  و  دادن 
الاقــل  یــا  و  داســتان  در 

جذاب تــر،  روایــت  بــا 
و  بهتــر  را  آن 

هیجان انگیــز 
جلــوه  تــر 
در  داد. 
قــع  ا و
یــد  با

گفــت اصــل 
از بــازی کــم امتیــاز و نمــره ای کــه 

می شــود بــه عقیــده بنــده مربــوط بــه داســتان 
بــازی اســت و در ســایر بخش هــا همان طــور 
کــه در ادامــه خواهیــد دیــد بــازی ایــراد خــاص 

و بزرگــی نــدارد کــه ســبب کــم شــدن نمــره 
از آن شــود و تنهــا ایرادهــای کوچکــی در 

ــازی از بخــش  ــد. ب بخش هــای دیگــر وجــود دارن
داســتان بــه هیــچ وجــه نمــره قبولــی نمی گیــرد و 
ســطحی ترین داســتان ممکــن را ارئــه می دهــد. 
بــه واقــع بایــد گفــت اگــر بــازی داســتان خوبــی 
داشــت بــدون شــک یکــی از کاملتریــن عناویــن 
امســال لقــب مــی گرفــت و نمــی توانســتیم 
ــم.  ــوان بگیری ــن عن ــی از ای ــاص و بزرگ ــراد خ ای
قطعــا خودتــان بــه ایــن موضــوع در ادامــه نقــد 
و بررســی دیگــر بخــش هــای بــازی پــی خواهیــد 

برد.

داستان نداریم آقا!!!
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ــم در  ــر بخواهی ــک اگ ــش گرافی در بخ
یــک جملــه کوتــاه کل بحــث گرافیکــی 
بــازی را مطــرح کنیــم و لــپ مطلــب را بــه اطــاع شــما برســانیم بایــد بگویــم 
Doom یکــی از برتریــن عناویــن عرضــه شــده امســال در زمینــه گرافیــک 
اســت و چــه از نظــر مشــکات فنــی و چــه از نظــر طراحــی هنــری مراحــل و 
خلــق ســیاره مریــخ کامــا موفــق عمــل کــرده اســت و شــاهد عنوانی بســیار 
خــوش رنــگ و لعــاب هســتیم کــه بــه خوبــی از انــواع افکــت هــای گرافیکــی 
اســتفاده کــرده اســت و ایــن بخــش، کامــا در نقــش مکمــل گیم پلــی 
ســرعتی و هیجــان انگیــز بــازی عمــل می کنــد و بازخوردهــای مخاطبــان چــه 
ــث  ــا از مبح ــت آنه ــان از رضای ــز نش ــران نی ــه کارب ــن و چ ــمت منتقدی از س
ــش  ــا بخ ــت ت ــر اس ــی بهت ــح کل ــن توضی ــس از ای ــازی دارد. پ ــی ب گرافیک
فنــی و هنــری را هــر یــک بــه صــورت جداگانــه مــورد بررســی دقیقتــر 
قــرار دهیــم. در بخــش فنــی همانگونــه کــه قبــا نیــز خدمــت شــما عــرض 
کــرده ام Doom موفــق عمــل کــرده اســت و کامــا روان و بــدون مشــکل 
اجــرا می شــود. در طــول تجربــه بــازی بــه هیــچ وجــه افــت فریــم در بــازی 
مشــاهده نکــردم و حتــی در صحنه هــای شــلوغ نیــز نــرخ فریم ریــت بــازی 
بــا ثبــات و پایــدار باقــی می مانــد و بــه تجربــه لذت بخــش شــما خدشــه ای 
ــا توجــه بــه تاریکــی، بــی روح بــودن  وارد نمی کنــد. نورپــردازی در بــازی ب
ــن  ــت و در ای ــه اس ــام گرفت ــی انج ــه خوب ــای آن ب ــر محیط ه ــی اکث و مردگ
ــه در  ــود. البت ــاهده نمی ش ــری مش ــل ذک ــاص و قاب ــکل خ ــز مش ــش نی بخ
ایــن بخــش مشــکات کوچکــی نیــز مشــاهده شــد کــه قابــل ذکــر هســتند.
گاهــی برخــی تکســچرها و بافت هــا در محیــط بــازی کامــا لــود نمی شــدند 
ــا  ــاه کام ــی کوت ــد از مدت ــازه بع ــیدم ت ــا می رس ــک آن ه ــه نزدی ــی ب و وقت
بارگــذاری می شــدند کــه نکتــه ای منفــی محســوب می شــود. ولــی در ســایر 
وجــوه گرافیــک فنــی بــازی و بــه خصــوص در مبحــث ثبــات فریم ریــت کــه 
ــوب  ــل محس ــک اص ــریع ی ــیار س ــخص بس ــوتر های اول ش ــبک س ــرای س ب
پایــدار عمــل  بــازی کامــا پرقــدرت و  می شــود همان طــور کــه گفتــم 
می کنــد و بــه شــما اجــازه لــذت بــردن از آن، چــه در بخــش تک نفــره و 
چــه در بخــش چند نفــره کــه ثبــات فریم ریــت اهمیــت بیشــتری هــم دارد 
را می دهــد و خدشــه ای بــه آن وارد نمی کنــد. اگــر از ایــرادات کوچــک 
در بخــش دیــر لــود شــدن برخــی تکســچرها در بــازی بگذریــم بایــد گفــت 
ســازندگان موفــق شــده اند تــا یــک بــازی روان و پایــدار را بــرای بازیبــازان 

فراهــم کننــد.
در مبحــث هنــری نیــز ســازندگان بــه خوبــی بــه هــدف خــود کــه خلــق محیــط 
مریــخ، ملقــب بــه ســیاره قرمــز بــوده اســت دســت یافتــه انــد و محیطــی 
بســیار زیبــا وباورپذیــر و البتــه مناســب بــرای جــو و گیــم پلــی بــازی را خلــق 
ــوع  ــه تن ــد ک ــود دارن ــازی وج ــی در ب ــل مختلف ــا و مراح ــرده اند. محیط ه ک

خوبــی بــه بــازی بخشــیده اند و اجــازه نمی دهنــد حــس تکــراری بــودن 
مراحــل شــما را آزار دهــد. بــا ایــن کــه بــازی در ســیاره مریــخ جریــان دارد و 
دســت ســازندگان بــرای ایــن کــه هــر محیطــی کــه دلشــان بخواهــد از قبیــل 
سرســبز و جنگلــی و ... را خلــق کننــد بســته بــوده اســت، ولــی آن هــا 
ــل  ــه مراح ــی ب ــوع خوب ــم تن ــت ه ــن محدودی ــا همی ــا ب ــده اند ت ــق ش موف
بــازی ببخشــند. البتــه انتظــار تنــوع و طراحــی مراحــل Dark Souls 3 یــا 
ــری  ــان هن ــی کار طراح ــور کل ــه ط ــی ب ــید ول ــته باش Uncharted را نداش
ــین  ــل تحس ــز و قاب ــل، موفقیت آمی ــوع مراح ــی و تن ــه طراح ــازی در زمین ب
اســت. طراحــی دشــمنان بــازی نیــز بســیار مناســب و جــذاب صــورت 
گرفتــه اســت و شــاهد حضــور دشــمنانی کاســیک و البتــه جدیــد در بــازی 
ــن  ــه های ای ــه ریش ــا ب ــده اند و کام ــی ش ــی طراح ــه زیبای ــه ب ــتیم ک هس
فرنچایــز محبــوب وفــادار مانده انــد. انــواع هیوالهــا و دیو هــای جهنمــی و 
اســکلت های ســوزان و... در بــازی وجــود دارنــد تــا بــر ســر شــما بریزنــد و 

شــما را بــه چالــش بکشــند.
نکتــه ای کــه در مــورد گرافیــک هنــری بــازی کمــی تــوی ذوق می زنــد غلبــه 

ــازی اســت بســیار زیــاد رنــگ قرمــز در خیلــی از محیط هــا و مراحــل  ب
بــرای شــما  بــازی  از  کــه  برخــی تصاویــری  کــه در 

اســت  مشــخص  کامــا  داده ام  و قــرار 
کــه  می دهــد  آزار  را  چشــم  گاهــا 
می شــد ایــن مــورد را کمــی بهبــود داد 

ایــن غلبــه شــدید  از  و مقــداری 
رنــگ قرمــز در محیط بازی کاســت. 
در مجمــوع در مــورد گرافیــک کلــی 

بــازی بایــد گفــت بــازی Doom واقعــا 
زیبــا و شســته رفتــه بــه نظــر می رســد 
و در طــول تجربــه بــازی بــه هیــچ  وجــه 

گلــه ای از آن نخواهیــد داشــت، چــه از 
ــدار  ــازی و پای ــدن ب ــرا ش ــاظ روان اج لح

منظــر  از  چــه  و  فریم ریــت  نــرخ  بــودن 
طراحــی مراحــل و دشــمنان و... در مجمــوع 
ــه  ــی در زمین ــه راحت ــت Doom ب ــد گف بای

گرافیــک نمــره قبولــی را دریافــت مــی کنــد و 
عنوانــی بســیار شایســته و نســل هشــتمی 
در کارنامــه ســازندگان خــود از لحــاظ گرافیک 

محسوب می شود.
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بخــش  در 
پلــی  گیــم 
ــل  ــور کام ــه ط ــی ب ــه قبل ــه در مقال ــی ک از آنجای
در مــورد تمامــی المــان هــای گیــم پلــی و انــواع 
ــمنان و  ــا و دش ــاح ه ــازی و س ــای ب ــک ه مکانی
... صحبــت کــرده بودیــم و توضیحــات کاملــی را 
خدمــت شــما ارائــه کــرده بــودم، اگــر بخواهیــم 
همــان  بایــد  دقیقــا  دهیــم  توضیــح  مجــددا 
مــوارد را مجــددا تکــرار کنیــم، پــس بهتــر اســت 
تــا در ایــن زمینــه از توضیحــات مقالــه قبلــی 
اســتفاده کنیــم و اطاعــات کامــل گیــم پلــی 
بــازی را بررســی کنیــم. در شــوترهای کاســیک 
ــی حــرف اول و دوم و ســوم  و ســرعتی، گیــم پل
و... را خــودش بــه تنهایــی مــی زنــد و داشــتن 
یــک گیــم پلــی عالــی، هیجــان انگیــز، ســرعتی و 
لــذت بخــش از نــان شــب هــم بــرای ایــن عناویــن 
 Doom واجــب تــر اســت. در عناوینــی مثــل 
خونیــن  و  ســریع  مرکــب  بــر  ســوار  همــواره 
گیم پلــی هســتیم و اگــر ایــن بخــش موفــق شــود 
تــا بازیبــاز را بــه خــود جــذب کنــد دیگــر کمبــودی 
وی را آزار نخواهــد داد زیــرا کــه گیــم پلــی همــه 
چیــز یــک شــوتر اول شــخص کاســیک اســت 
و چنیــن عناوینــی اگــر باالتریــن کیفیــت را در 
تمــام بخــش هــا داشــته باشــند ولــی فقــط گیــم 

و پلــی آن هــا  المان هــا  کل  نباشــد  جــذاب 
را  بــازی  مختلــف  قســمت های 
بــا خــود زیــر ســوال می بــرد و

 البتــه عکــس ایــن موضــوع نیــز صــادق اســت. 
یعنــی اگــر گیم پلــی در چنیــن عناوینــی عالــی 
را  قســمت ها  ســایر  ضعــف  می توانــد  باشــد 
پوشــش دهــد. در عنــوان Doom خوشــبختانه 
بایــد گفــت بــازی از هــر دو نکتــه مثبــت بــاال 
 Doom .برخــوردار اســت و چــه بهتــر از ایــن؟
هــم در بخــش گیم پلــی و هــم در ســایر زمینه هــا 
موفــق عمــل کــرده اســت و نیــازی نیســت تــا 

ــاند. ــری را بپوش ــف دیگ ــش ضع ــک بخ ی
گیــم پلــی بــازی Doom تمامــی اســتانداردهای 
ــا  ــرای یــک شــوتر اول شــخص کاســیک ب الزم ب
اســتایل آرکیــد را در باالتریــن کیفیــت داراســت 
و ازســرعت بســیار بــاالی رونــد گیــم پلــی تــا 
ــه ســمتتان هجــوم  ــه وار ب دشــمنانی کــه دیوان
مــی آورنــد و یــک لحظــه هــم شــما را راحــت نمــی 
گذارنــد در ایــن عنــوان وجــود دارد.. Doom از 
آن دســت شــوترهایی کــه پشــت یــک دیــوار یــا 
کاور کمیــن کنیــد و آنجــا محــل امنــی بــرای خــود 
بســازید و همــه را از بیــن ببریــد نیســت بلکــه 
ــا  ــید و جابج ــت باش ــه در حرک ــر لحظ ــد در ه بای
شــوید و در همیــن حــال بــه طــور مــداوم بــه جلــو 
و عقــب و چــپ و راســت خــود بچرخیــد و شــلیک 

کنیــد.
همان طــور کــه قبــا نیــز در مــورد گیم پلــی بــازی 
خدمــت شــما توضیــح داده بــودم یــک سیســتم 
و مکانیــک مبــارزه بــه نــام »حملــه هــل دهنــده 

کــهرو بــه جلــو« در بــازی وجــود دارد 

 مانــع از پنــاه گرفتــن بازی بــازان پشــت ســنگرها 
خــط  پــر شــدن  بــرای  کــردن  اســتراحت  یــا  و 
ســامتی می شــود. در همیــن راســتا در بــازی نــه 
خبــری از مکانیــک کاورگیــری هســت و نــه خبــری 
از سیســتم خــط ســامتی پر شــونده. بازی بــازان 
افزایــش  یــا  ســامتی  بســته های  می تواننــد 
مقاومــت را کــه در طــول مراحــل بــازی پراکنــده 
ــط  ــردن خ ــر ک ــرای پ ــا ب ــد و ی ــع کنن ــتند جم هس

ــند. ــمنان را بکش ــود دش ــامتی خ س
ابــزار شــلیک را بــازی بــه بهتریــن شــکل ممکــن 
در اختیــار شــما قــرار مــی دهــد و انــواع واقســام 
در  مختلــف  هــای  کارایــی  بــا  را  هــا  اســلحه 
دســترس خــود داریــد. از ســاح هــای قدیمــی و 
کاســیک تــا انــواع و اقســام ســاح هــای جدیــد 
مختلــف در توپخانــه مجهــز شــما حضــور دارنــد تــا 
بســته بــه موقعیتــی کــه یــک مرحلــه یــا بخــش 
خــاص دارد از بهتریــن آن هــا بــه نفــع خــود 
بــازی  طــول  در  می توانیــد  و  کنیــد  اســتفاده 
ســریعا بیــن آنهــا ســوئیچ کنیــد. البتــه بایــد هــم 
حتمــا ایــن کار را انجــام دهیــد زیــرا کــه دشــمنان 
دریــدن  آمــاده   Doom جهنمــی  هیوالهــای  و 

ــتند. ــما هس ش
بســیاری از اســلحه های کاســیک ســری شــامل 
در  دوبــاره   BFG 9000 و  شــات گان  ســوپر 
بــر این هــا  ایــن نســخه بازگشــته اند. عــاوه 
ضربــات Melee از قبیــل حملــه بــا اره برقــی کــه 
دشــمنان را بــه دو نیــم تقســیم می کنــد نیــز در 
ــز و  ــیار هیجان انگی ــه بس ــد ک ــود دارن ــازی وج ب
خشــن هســتند. بســیاری از دشــمنان مربــوط 
بــه بــازی اصلــی ســری مثــل Revenant هــا، 
نیــز  ســایبردیمون ها  و  هــا   Mancubus
ــی  ــا طراح ــی از آن ه ــه برخ ــه البت ــته اند ک بازگش

جدیــدی را بــه خــود دیده انــد.

همان شوتر معرکه...
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ــود مکانیــک  ــز مشــخص شــده ب ــازی نی ــل از انتشــار ب ــه کــه قب همان گون
DOOM معرفــی شــده اســت کــه سیســتم تمــام  جدیــدی در بــازی 
ــه  ــی ک ــا زمان ــد ت ــازه می ده ــاز اج ــه بازی ب ــت و ب ــای Melee اس کننده ه
بــه انــدازه کافــی بــه دشــمن آســیب وارد کــرده اســت بــا یــک تمــام 
را یک ســره  کار وی  زیبایــی  بــه  البتــه  و  بــا خشــونت   melee کننــده
کنــد. دشــمنان بدبختــی کــه بــرای اجــرا شــدن ایــن تمــام کننده هــا روی 
آن هــا آمــاده هســتند بــا تغییــر رنــگ مشــخص می شــوند و شــما متوجــه 

می شــوید کــه قــادر هســتید کار آن هــا را ســریعا تمــام کنیــد.
قبــا  کــه  بــه توضیحاتــی  نگاهــی  بــازی  نفــره  بخــش چنــد  مــورد  در 
خدمــت شــما ارائــه کــرده بــودم می اندازیــم. »ســاخت بخــش چنــد 
نفــره DOOM را اســتودیو Certain Affinity بــر عهــده داشــته کــه 
ــی واقــع در تگــزاس اســت و در ســال 2006 توســط  ــتودیویی آمریکای اس
آقــای Max Hoberman و تعــدادی از کارکنــان ســابق بانجــی و تنــی چنــد 
از افــراد خبــره صنعــت بازی هــای رایانــه ای تاســیس شــده اســت. چندیــن 
 domination و Deathmatch مــد مختلــف بخــش چنــد نفــره از قبیــل
و freeze tag و clan arena در بــازی وجــود دارنــد. ارتقاهــا و تلپــورت 

ــد. ــوان وجــود دارن ــز در ایــن عن شــدن نی
برخــی مد هــای خــاص در بــازی دارای قواعــد ســاختاری نامتقارنــی هســتند 
نقشــه  در  را   pentagram یــک می تواننــد  بازی بــازان  هــا  آن  در  کــه 
ــا اجــازه می دهــد تبدیــل شــوند و در نقــش یکــی از  ــه آنه بردارنــد کــه ب
ــن دارای  ــد. DOOM هم چنی ــش کنن ــای نق ــازی ایف ــوف ب ــای مخ هیواله
 »Doom SnapMap« یــک سیســتم ســاخت و ســاز در بــازی بــه اســم
اســت کــه بــا مــا اجــازه می دهــد نقشــه های دلخــواه خــود را بســازیم، 
مدهــای جدیــدی بــرای بــازی بــا قوانیــن خودمــان خلــق کنیــم و آن هــا را در 
یــک جامعــه آنایــن بــه اشــتراک بگذاریــم.« بخــش چنــد نفــره بــازی تــا بــه 
اینجــا کــه کامــا موفــق شــده اســت نظــر مثبــت طرفــدراران را جلــب کنــد و 

رضایــت منتقــدان را نیــز بــا خــود همــراه داشــته باشــد.
در مجمــوع در مــورد گیم پلــی بــازی بایــد بگویــم کــه ایــن بخــش بــه 
جــرات برتریــن و بــا کیفیت تریــن قســمت بــازی Doom اســت کــه البتــه 
ــر  ــازی اگ ــن ب ــه ای ــود ک ــخص ب ــت و مش ــن نمی رف ــر از ای ــم غی ــاری ه انتظ

شــده موفــق شــود بــر اســاس گیم پلــی جذابــش  موفــق 
پــس اســت و حــاال کــه ایــن گونــه شــده اســت 
ــر  ــی اگ ــه حت ــت ک ــن اس ــر ای ــی ب ــود گواه خ

بــازی را انجــام نــداده باشــید نیــز بدانیــد کــه 
ــی قدرتمنــدی طــرف هســتید.  ــا گیم پل ب

هــم  قبــا  کــه  همان طــور  کــه  چــرا 
ــبک  ــن س ــی در ای ــردم عنوان ــرض ک ع
تمــام  در  را  کیفیــت  باالتریــن  »اگــر 

بخــش هــا داشــته باشــند ولــی فقــط 
ــد  ــذاب نباش ــا ج ــی آن ه ــم پل گی

قســمت های  و  المان هــا  کل 
خــود  بــا  را  بــازی  مختلــف 
می بــرد«.  ســوال  زیــر 
قیقــا  د  D o o m  ِ گیم پلی

همان چیزی است که 
در بهترین حالت باید

باشد و می توان تا 
طرفداران  بازی  و 

همین طور 
عاقمندان جدید 

نــگاه  راضــی  کامــا  داردرا 
و اوج جذابیت را به آن ها 

منتقل  کند.
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در نهایــت و پــس از بررســی بخــش 
ــت  ــت ان اس ــازی نوب ــف ب ــای مختل ه
 Doom تــا بــه مبحــث موســیقی و صداگــذاری بــازی بپردازیــم. بــازی
از نظــر موســیقی بــازی مــورد عاقــه مــن اســت زیــرا بــه نوعــی نمــادی از 
ــه  ــه ن ــت ک ــن اس ــورم ای ــت. منظ ــال اس ــوی مت ــاردراک و ه ــیقی ه موس
ــبک  ــن س ــن ای ــر عناوی ــه و اکث ــد همیش ــازی مانن ــای ب ــیقی ه ــا موس تنه
ــت  ــاظ ماهی ــز از لح ــازی نی ــود ب ــه خ ــرار دارد بلک ــال ق ــروه راک و مت در گ
و خشــونت و هیجــان، شــبیه بــه موســیقی هــای هــاردراک و هــوی متــال 
اســت.creative director  بــازی یعنــی آقــای هوگــو مارتیــن در بــاره کل 
ــازیDOOM  از  ــت “ب ــه اس ــیقی های آن گفت ــط موس ــه فق ــازی و ن ــن ب ای
موســیقی راک انــدرول الهــام گرفتــه شــده اســت”. بــدون شــک هیــچ نــوع 
موســیقی دیگــری نمــی توانــد تاثیــری کــه موســیقی هــای ســنگین متــال 
بــر شــخصی کــه در حــال تجربــه چنیــن بازی هــای هیجــان انگیــز، خشــن و 
ســرعنی ماننــد Doom اســت، را داشــته باشــد و ایــن موســیقی دقیقــا بــا 

ذات بــازی همخوانــی و انطبــاق دارد.

همانطــور کــه قبــا  نیــز اشــاره کــرده بــودم و شــاید خودتــان نیــز تجربــه 
ــود  ــازی وج ــذاری ب ــیقی و صداگ ــه در موس ــی ک ــه منف ــید، نکت ــرده باش ک
 ،Pause داشــت ایــن بــود کــه گاهــا در منــوی بــازی و یــا در صفحــه
ــی  ــدت کوتاه ــس از م ــاره پ ــد و دوب ــع می ش ــان قط ــازی ناگه ــیقی ب موس
اجــرا می شــد. ایــن تنهــا نکتــه منفــی بــود کــه در بخــش صداگــذاری 
ــی و  ــای صوت ــش افکت ه ــه در بخ ــد وگرن ــاهده ش ــازی مش ــیقی ب و موس
صداگذاری هــای مختلــف ماننــد اســلحه ها و همچنیــن اجــرای صداگــذاران 
شــخصیت های بخش تــک  نفــره و داســتانی، بــازی در باالتریــن ســطح عمــل 
ــت  ــود. در نهای ــاهده نمی ش ــش مش ــن بخ ــکلی در ای ــچ مش ــد و هی می کن
ــیقی  ــذاری و موس ــه صداگ ــوان Doom در زمین ــت عن ــان داش ــد اذع بای
ــق  ــا موف ــا کام ــت ت ــته اس ــود توانس ــای خ ــر بخش ه ــد دیگ ــه مانن ــز ب نی
عمــل کنــد و خــود را در ســطح عناویــن اســتاندارد و روز دنیــا مطــرح کنــد 
و ســازندگان، یــک پکیــج کامــل از صداگــذاری و موســیقی را بــه کاربــران 

ــد. ــه داده ان خــود ارائ

نوای دلنشین جهنم!
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پیــش  وقت هــا  خیلــی 
زمانــی  کــه  اســت  آمــده 
کــه نســخه ای جدیــد از یــک فرنچایــز قدیمــی و خاطــره انگیــز منتشــر 
شــده اســت بــا شکســت کامــل مواجــه شــده اســت و طرفــداران را ناامیــد 
ــز  ــخه فرنچای ــن نس ــوان از آخری ــی ت ــال م ــوان مث ــه عن ــه ب ــت ک ــرده اس ک
ــه  ــی ک ــز از زمان ــل نی ــن دلی ــه همی ــرد. ب ــام ب ــوب Duke Nukem ن محب
ســازندگان اعــام کردنــد در حــال ســاخت نســخه جدیــد Doom هســتند 
اســترس بســیار زیــادی در کنــار خوشــحالی و شــادی بــه مــا منتقــل شــد. 
خوشــحالی از معرفــی ایــن عنــوان و اســترس از عــدم موفقیــت احتمالی آن. 
ــن  ــداری از ای ــش E3 مق ــوص در نمای ــه خص ــازی ب ــای ب ــار ویئوه ــا انتش ب
اســترس کاســته شــد ولــی خــب بــاز هــم بــه هــر حــال نمــی توانســتیم تــا 
تجربــه کــردن بــازی بــه قطعیــت نظــری دهیــم. اکنــون بســیار خوشــحالم 
ــه  ــده بلک ــط بن ــا توس ــه تنه ــازی ن ــن ب ــه ای ــس از تجرب ــم پ ــام کن ــه اع ک
 Doom ،ــا ــر دنی ــف در سراس ــدان مختل ــداران و منتق ــی طرف ــط تمام توس
موفــق شــده اســت تــا تمامــی انتظــارات را بــر آورده کنــد و همــان لذتــی را 
بــه مــا هدیــه دهــد کــه عناویــن قدیمــی آن بــرای مــا بــه همــراه داشــتند.
ایــن  بــا  از فرنچایــزی  از ســالها  قطعــا ســاخت نســخه ای جدیــد پــس 
ــرز  ــت م ــه در حقیق ــت ک ــوده اس ــوار ب ــخت ودش ــیار س ــینه کاری بس پیش
ــا  ــرزی در ســاخت آن وجــود داشــته اســت ام باریکــی بیــن شکســت و پی
خوشــبختانه ســازندگان بــازی در id Software موفــق بــه انجــام ایــن کار 
شــده انــد.  همانطــور کــه قبــا نیــز خدمــت شــما عــرض کــرده ام مهمتریــن 
نکتــه مثبــت در ســاخت ایــن عنــوان بــرای ســازندگان بــازی آن اســت کــه 
موفــق شــده اند تــا عنوانــی را بســازند کــه هــم جدیــد و نســل هشــتمی 
ــا  ــر کام ــم از آن مهم ت ــگاه دارد و ه ــی ن ــد را راض ــازان جدی ــد و بازیب باش
بــه ریشــه های ایــن فرنچایــز وفــادار مانــده باشــد و بــه شایســتگی نــام 

Doom را آن هــم بــدون پیشــوند و پســوند بــه عنــوان یــک شــروع 
ــوان اســت کــه کامــا  ــرای ایــن ســری یــدک بکشــد. Doom عن ــاره ب دوب
یــارای رقابــت بــا شــوترهای بــزرگ ایــن روزهــا را داراســت و در بخش هایــی 
از آن هــا ضعیف تــر )مثــل داســتان( و در بخش هایــی نیــز قدرتمند تــر 
اســت )مثــل هیجــان گیم پلــی(. مطمئــن باشــید کــه بــازی  Doom ارزش 
هزینــه ای کــه بــرای آن متقبــل می شــوید را دارد و می توانــد تــا مدت هــا 

ــا بخــش تک نفــره و چندنفــره جــذاب خــود ســرگرم کنــد. شــما را ب
در ابتــدای مطلــب خدمــت شــما عزیــزان عــرض کــردم کــه در ایــن مقالــه 
ــوان   ــا عن ــه آی ــیم ک ــوال برس ــن س ــخ ای ــه پاس ــت ب ــم در نهای ــد داری قص
Doomتوانســته اســت تــا میــراث ارزشــمند ایــن فرنچایــز را حفــظ کنــد و 
ــام بــزرگ Doom در نســل هشــتم باشــد  ــرای ن جانشــین شایســته ای ب
یــا خیــر؟ یقیــن دارم کــه بــا مطالعــه ایــن مطلــب تاکنــون پاســخ ایــن 
ســوال را گرفتــه ایــد کــه یــک »بلــه« بــزرگ و محکــم اســت! بایــد اذعــان 
ــز  ــن فرنچای ــمند ای ــراث ارزش ــته می ــظ شایس ــه »Doom  حاف ــت ک داش
اســت و شــروع  کننــده مســیری جدیــد بــرای ســازندگان و همین طــور 
ــوتر  ــک ش ــال ی ــه دنب ــر ب ــود.« اگ ــوب می ش ــری محس ــن س ــداران ای طرف
اول شــخص ســریع، هیجــان انگیــز، خشــن و کاســیک در قالــب یــک 
ــه  ــره و چ ــک نف ــش ت ــه در بخ ــه چ ــتید ک ــا هس ــتمی زیب ــل هش ــازی نس ب
در قســمت چندنفــره ســاعت هــا شــما را ســرگرم کنــد و خاطــرات قدیمــی 
شــما از ســری Doom را زنــده کنــد )اگــر ســنتان بــه عناویــن قدیمــی ایــن 
ســری می رســد(، بــدون شــک بایــد بگویــم Doom همــان عنــوان اســت 
ــل  ــرای آن متقب ــه ب ــه ای ک ــام هزین ــد و ارزش تم ــی گردی ــش م ــه دنبال ک
شــوید را تمــام و کمــال داراســت. در یــک کام، Doom را بایــد در ســبد 
خریــد عناویــن نســل هشــتمی خــود جــای دهیــد زیــرا بــدون شــک یکــی از 
باارزشــترین عناویــن منتشــر شــده در ســبک شــوتر اول شــخص اســت.

یادآور آن روز های خوب....

8.7
گیم پلــی فوق العــاده هیجــان انگیــز بــا اســتایل آرکیــد، ارزش تکــرار بــاال، گرافیــک زیبــا، ثبــات در اجــرای بــازی و فریم ریــت 
ثابــت، موســیقی و صداگــذاری مناســب، بــا وجــود ایــن کــه بــازی کامــا یــک شــوتر نســل هشــتمی و بــه روز اســت ولــی بــه 

ریشــه های فرنچایــز کامــا وفــادار اســت.

ــی  ــدن برخ ــود ش ــر ل ــک در دی ــیاز کوچ ــکات بس ــت، مش ــازی اس ــاز از ب ــر امتی ــی کس ــل اصل ــه عام ــی ک ــوق آبک ــتان ف داس
تکســچرها ، غلــب رنــگ قرمــز در برخــی محیط هــای بــازی چشــم را آزار می دهــد.
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دوســت نــدارم تــا دوبــاره حــاال کــه قــرار اســت در مــورد بــازی تمــام آناینــی صحبــت کنــم، مقالــه را بــا جماتــی کلیشــه ای در مــورد رشــد ایــن گونــه 
عناویــن و تمایــل مــردم بــه خریــد آن هــا آغــاز کنــم. دیگــر بــر تمامــی مــا آشــکار شــده کــه تمایــل شــرکت های بازیســازی و عمــوم بازی بــازان بــه ایــن 
گونــه عناویــن بســیار بــاال رفتــه و وقتــی هــم کــه تقاضــا زیــاد باشــد، عرضــه نیــز زیــاد می شــود. در مــورد ایــن بــازی خــاص یعنــی Overwatch کــه 
عنوانــی جدیــد و خارق العــاده از ســوی بلیــزرد )Blizzard( اســت دوســت دارم تــا بــدون مقدمــه چینــی صحبــت کنــم و بهتــر اســت کــه یــک راســت بــه 
ســراغ بررســی آن برویــم. حداقــل ایــن بــازی آن قــدری ارزشــمند اســت کــه بــی جهــت مقدمــه اش را بــا جماتــی کلیشــه ای پــر نکنیــم، ایــن شــاید تنهــا 

کاری اســت کــه در در قبــال ایــن شــگفتی جدیــد در عرصــه بازی هــای کامپیوتــری انجــام دهیــم.
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از همــان ابتــدای شــروع Overwatch متوجــه می شــوید کــه بــا چیــزی فراتر 
از دیگــر عناویــن تمــام آنایــن روز طــرف هســتید. می دانیــد مهم تریــن 
ــا  ــازی تمــام آنایــن در چیســت؟ در آن اســت کــه ت عامــل موفقیــت یــک ب
مدت هــا بازی بــازان را ســرگرم کنــد و کاری کنــد کــه آن هــا تــا چندیــن ســال 
بــه معنــای واقعــی کلمــه بــا بــازی »زندگــی« کننــد. در حقیقــت، ایــن گونــه 
عناویــن را بایــد فــارغ از متــر و معیارهــای همیشــگی خودمــان بررســی کنیــم 
و زیــاد بــه دنبــال چــپ و راســت کــردن آن هــا بــه خاطــر گرفتــن چنــد ایــراد 
ــان  ــل در نش ــن عام ــه مهم تری ــرا ک ــیم چ ــان( نباش ــوال بردن ش ــر س )و زی
دادن میــزان موفقیــت و عملکــرد خــوب آن هــا »زمــان« اســت. زمــان همــه 
چیــز را ثابــت می کنــد و گــذر زمــان عیــار واقعــی یــک بــازی تمــام آنایــن را 
بــه همــگان نشــان خواهــد داد. بلیــزرد بیــش از هــر ناشــر دیگــری از معجــزه 
ــد  ــت یافته ان ــی دس ــه فرمول ــته ب ــا در گذش ــت. آن ه ــر اس ــا خب ــان« ب »زم
کــه اکثــر بازی هایشــان را بــر آن اســاس می ســازند. ایــن فرمــول چنــان 
ــک  ــوان ی ــه عن ــال از آن ب ــال های س ــا س ــه ت ــد ک ــری می کن ــازی کیمیاگ ــا ب ب
بــازی پیشــرو و تمــام عیــار یــاد می شــود. ایــن فرمــول مهم تریــن کاری 
ــی  ــد. تمام ــدگار می کن ــان مان ــذر زم ــازی را در گ ــت: ب ــن اس ــد ای ــه می کن ک

بازی هــای قبلــی بلیــزرد گواهــی بــر ایــن موضــوع هســتند.
ــد  ــور باش ــتان مح ــازی داس ــک ب ــا Overwatch ی ــود ت ــرار ب ــر ق ــااًل اگ احتم
در نهایــت بــه جایــی نمی رســید ولــی بــه لطــف تمــام آنایــن بــودن و البتــه 
اکنــون  آنایــن  بلیــزرد در توســعه عناویــن تمــام  زیــاد  تجربــه بســیار 
توانســته بــازار را تســخیر کنــد و تبدیــل بــه همــان »ســتاره شــب تاریــک« 
ایــن روزهــای دنیــای بازی هــای کامپیوتــری شــود.  البتــه نبایــد منکــر ایــن 
ــه  ــخص تجرب ــوتر اول ش ــای ش ــه بازی ه ــزرد در زمین ــه بلی ــد ک ــوع ش موض
چندانــی نــدارد و قبــل از عرضــه Overwatch نیــز طرفــداران نگــران بودند 
کــه مبــادا ایــن نداشــتن تجربــه در نهایــت بــه ضــرر بــازی تمــام شــود ولــی 
خوشــبختانه بــه نظــر بلیــزرد بــه خوبــی توانســته ویژگی هــای مهــم ســبک 
شــوتر اول شــخص را درک و آن هــا را در بــازی بــه بهتریــن نحــو ممکــن پیــاده 

ســازی کنــد.

Review - نقد و بررسی



ــه در آن  ــود دارد ک ــز در خ ــش نی ــک بخ ــازی ی ب
می توانیــد بــا دوســتان تان بــه مبــارزه بــا هــوش 
مصنوعــی بپردازیــد و در حقیقــت مهارت هــای 
را  بخــش  ایــن  شــاید  بزنیــد.  محــک  را  خــود 
بتــوان تــا حــدی بخــش آموزشــی و تمرینــی بــازی 
ــا  ــدارد ت ــیل ن ــم پتانس ــدری ه ــت و آن ق دانس
شــما را خیلــی بــه خــود جــذب کنــد. البتــه نیــازی 
ــرگرم  ــش س ــن بخ ــا ای ــما ب ــه ش ــت ک ــم نیس ه
ــی  ــازی یعن ــش ب ــن بخ ــه مهم تری ــرا ک ــوید، چ ش
بخــش چنــد نفــره آن دقیقــًا یــک ضیافــت بــزرگ 
ــفره  ــر س ــر س ــوان ب ــا می ت ــا مدت ه ــه ت ــت ک اس
آن نشســت و از آن لــذت بــرد. بخــش چنــد نفــره 
بــازی 4 حالــت دارد کــه البتــه هــر کــدام از آن هــا 
بــا یکدیگــر تفاوت هایــی نیــز دارنــد و میــزان 
ــت.  ــه نیس ــان نهفت ــا در نامش ــا تنه ــز آن ه تمای
ــخص  ــوتر اول ش ــن ش ــت را در عناوی ــن 4 حال ای
دیگــری نیــز دیده ایــد، شــاید بــا اندکــی تفــاوت 
ولــی پایــه و اســاس تــک تــک ایــن 4 حالــت قبــًا 

در عناویــن دیگــر دیــده شــده اســت.
ایــن   Overwatch مثبــت  نــکات  از  یکــی 
ــت. از  ــی نیس ــاده گوی ــال زی ــه دنب ــه ب ــت ک اس
پروپاگانــدای روز بــه دور اســت و نمی خواهــد 
مــورد  در  دروغیــن  داســتان  یــک  جهــت  بــی 
تحمیــل  بازی بــازان  بــه  را  طمــاع  کشــورهای 
کنــد و اصــًا یــک بخــش داســتانی در خــود جــای 
نــداده. ایــن بــازی بــه دنبــال ســرگرم کــردن 
کســی بــا تخریــب یــک آســمان خــراش چنــد 
ــاه  ــردم بی گن ــر م ــر س ــن را ب ــه در چی ــد طبق ص
فــرو بریــزد تــا قــدرت موتــور گرافیکــی خــود در 
زمینــه تخریــب پذیــری را بــه رخ کســی بکشــد. 
بازی بــازان را هــم در نقــش ســربازان ارتــش 
آمریــکا بــه اقصــی نقــاط جهــان بــرای »برقــراری 

صلــح« )!( نمی فرســتد. Overwatch خیلــی 
خیلــی ســاده تر از ایــن حرف هــا اســت. بــازی 
خــدف خــود را از همــان ابتــدا مشــخص می کنــد، 
از همــان اول کار فریــاد می زنــد کــه »مــن بــرای 
ــب  ــر طال ــده ام!« اگ ــاخته ش ــردن س ــرگرم ک س
ســرگرم شــدن هســتید دیســک درســتی بــرای 
قــرار دادن در کنســول خــود انتخــاب کرده ایــد، 
بــه  داســتان های  بــا  می خواهیــد  اگــر  ولــی 
ــوودی  ــی و هالی ــا توخال ــرق ام ــر زرق و ب ــر پ ظاه
ــوید  ــرگرم ش ــون Call Of Duty س ــی چ عناوین
بهتــر اســت قیــد ایــن بــازی را بزنیــد و زودتــر آن 

را کنــار بگذاریــد.
ایــن ســاده و بــی آالیــش بــودن نســبت بــه 
دیگــر عناویــن ایــن فرصــت را بــرای ســازندگان 
ــرگرم  ــدر س ــازی را آن ق ــه ب ــود آورده ک ــه وج ب
ــه  ــی را ب ــر کس ــر ه ــا نظ ــد ت ــی کنن ــده طراح کنن
خــود جلــب کنــد. البتــه، مســلمًا »همــه« از 

ــی محــال اســت  ــرد، ول ــد ب ــذت نخواهن ــازی ل ب
کــه کســی منکــر  نــکات مثبــت ایــن بــازی 

شــود و در حقیقــت بلیــزرد جایــی را بــرای انتقــاد 
بــی جــا باقــی نگذاشــته اســت. شــاید بــه نظــر 
بــازی »انقابــی« نباشــد )هرچنــد ایــن مســئله 
بســتگی بــه تفســیر شــما از ایــن لفــظ دارد( ولــی 
ایــراد خاصــی هــم نــدارد. مهم تریــن نکتــه 

کننــده  ســرگرم   Overwatch مثبــت 
بــودن آن اســت و ارزش بــاالی آن. در 
ایــن روزهــا مفهــوم »ارزش یــک بــازی« 
دارد  متعــددی  تعابیــر  نــزد ســازندگان 

ولــی از دیــدگاه نگارنــده زمانــی یــک بــازی 
ــه  ــدازه ای ک ــه ان ــه ب ــت ک ــمند اس ارزش
بــرای آن هزینــه می کنیــد، از آن بهــره 
 Overwatch ببریــد. در ایــن زمینــه

بیــش از حــد معمــول ارزشــمند جلــوه می کنــد و 
 Overwatch در حقیقــت بــر اســاس ایــن معیــار
ــال  ــازی س ــمندترین ب ــکی ارزش ــچ ش ــدون هی ب
بــازی بســیار ســرگرم  2016 میــادی اســت! 
کننــده اســت و تــا مدت هــا نــگاه بازی بــازان 
را بــه خــود جلــب خواهــد کــرد. ایــن بــازی از آن 
ــا مدت هــا نامــش  ــی اســت کــه ت دســت عناوین
بــر ســر زبان هــا خواهــد بــود و تــا چندیــن ســال 
از آن بــه عنــوان یکــی از عناویــن برتــر تمــام 

ــد. ــد ش ــاد خواه ــازار ی ــن ب آنای
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ــه  ــف طبق ــه در 4 کاس مختل ــود دارد ک ــف وج ــان مختل ــازی 21 قهرم در ب
بنــدی شــده اند. ایــن قهرمانــان خــود تیمــی خارق العــاده و کهکشــانی 
ــی  ــگاه اعای ــه جای ــاندن Overwatch ب ــه در رس ــد ک ــکیل داده ان را تش
کــه اآلن در اختیــار دارد کمــک شــایانی کرده انــد. ایــن 21 قهرمــان دقیقــًا 
همــان چیــزی هســتند کــه بــازی بــه آن هــا نیــاز دارد؛ 21 قهرمــان کــه 
ــری  ــا دیگ ــک ب ــر ی ــد و ه ــی دارن ــزا و متفاوت ــای مج ــا و قدرت ه قابلیت ه
ــی از  ــان گوی ــن 21 قهرم ــدام از ای ــر ک ــد. ه ــرق می کن ــمان ف ــا آس ــن ت زمی
ــا  ــک از آن ه ــر ی ــته اند و ه ــازی گذاش ــه ب ــا ب ــی پ ــگ خاص ــور و فرهن کش
نمایــان گــر نقــاط جغرافیایــی مختلفــی هســتند. ایــن 21 شــخصیت هــر یــک 
بــرای افــراد خاصــی مناســب اند، آن  هایــی کــه درگیری هــای رو در رو و 
پــر ســر و صــدا را ترجیــح می دهنــد بــه ســراغ برخــی از آن هــا می رونــد و 
افــرادی هــم کــه دوســت دارنــد بیشــتر پشــت خــط مقدم باشــند به ســمت 
برخــی دیگــر کشــیده می شــوند. ایــن 21 قهرمــان همگــی قدرت هــای 
مختلفــی دارنــد ولــی ایــن مســئله باعــث نشــده تــا تــوازن میــان آن هــا بــه 
هــم بخــورد. تمامــی شــخصیت ها از قدرتــی هــم انــدازه بهــره می برنــد و 
شــاهد قهرمانــی بــه شــدت قــوی یــا بــه شــدت ضعیــف در بــازی نیســتیم 
ــادی در  ــه شــمار مــی رود و ســازندگان زی کــه خــود یــک مســئله مثبــت ب
پیــاده ســازی ایــن مــورد در بــازی خــود شکســت خورده انــد. بلیــزرد حتــی 
ــازی  ــوازن کــردن هــر چــه بیشــتر ب ــازی هــم دســت از مت بعــد از عرضــه ب
ــا  ــرد ت ــم می ک ــف را تنظی ــان مختل ــای قهرمان ــدام قدرت ه ــت و م برنداش
مبــادا یکــی از آن هــا بیــش از حــد قــوی شــود و بــه تجربــه دیگــران کــه از 
ــوازن  ــوع ت ــود. در مجم ــه ای وارد ش ــد لطم ــتفاده نمی کنن ــان اس آن قهرم
ایــن قهرمان هــا در بــازی خوشــبختانه بــه نحــو احســن رعایــت شــده و در 
ــته اند. ــی را نداش ــم کاری و نقص ــن ک ــازندگان کوچک تری ــه س ــن زمین ای

کــه  بعــدی  اشــاره بــه آن ضــروری به شــمار مــی رود، نقشــه های نکتــه 
بــازی  اســت. خوشــبختانه نقشــه های موجــود در موجــود در 

بــازی نیــز همگــی بــا بهتریــن کیفیــت ممکــن 

ــای  ــاص در دنی ــی خ ــادآور مکان ــما ی ــرای ش ــک ب ــر ی ــده اند و ه ــی ش طراح
ــق و  ــرداری از مناط ــا الگوب ــه ها ب ــن نقش ــی ای ــود. تمام ــد ب ــی خواهن واقع
ــه  ــد ک ــت بدانی ــب اس ــده اند و جال ــاخته ش ــهور س ــروف و مش ــای مع بناه
ایــن ســطح از جزئیــات در بــه تصویــر کشــیدن محیط هــا در یــک بــازی 
ــم  ــازی ه ــود در ب ــه های موج ــت! نقش ــر اس ــم نظی ــًا ک ــن واقع ــام آنای تم
ــد  ــرار دارن ــی ق ــیار خوب ــطح بس ــی در س ــاظ کیف ــم از لح ــی و ه ــاظ کم از لح
ــام  ــز ن ــازندگان نی ــر س ــرای دیگ ــی ب ــوان الگوی ــه عن ــوان ب ــا می ت و از آن ه
بــرد. برخــی ســازندگان نقشــه های بــازی را بــا کمتریــن تفــاوت ممکــن بــا 
یکدیگــر طراحــی می کننــد در حالــی کــه بلیــزرد در ایــن زمینــه ســنگ تمــام 

ــت. ــته اس گذاش
بــرای رســیدن بــه موفقیــت در Overwatch بایــد برنامــه ریــزی داشــته 
باشــید و اســتراتژی های خاصــی را در پیــش بگیریــد. شــما اگــر بخواهیــد 
ایــن بــازی اســتراتژی »بــرو جلــو و شــلیک کــن« را در پیــش بگیریــد 
ــه  ــی زود طعم ــید و خیل ــد رس ــه ای نخواهی ــچ نتیج ــه هی ــید ب ــن باش مطمئ
رقبــا می شــوید. در بــازی بایــد بــا اســتراتژی خــاص پیــش رفــت و در ایــن 
میــان بــه هیــچ وجــه از همــکاری تیمــی نیــز غافــل نشــد. اگــر بتوانیــد ایــن 
دو فاکتــور اساســی را در شــیوه بــازی خــود لحــاظ کنیــد مطمئــن باشــید کــه 
در نهایــت بــه موفقیــت می رســید، در غیــر ایــن صــورت بعیــد اســت کــه 

بتوانیــد بــه مــدارج باالیــی دســت یابیــد. 
در ادامــه بایــد گفــت کــه خوشــبختانه ســرورهای بــازی نیــز کامــًا پایدارنــد 
البتــه ایــن مســئله از قبــل نیــز  و از مشــکل خاصــی رنــج نمی  برنــد. 
ــای  ــازنده بازی ه ــن س ــزرد بزرگ تری ــی بلی ــه نوع ــه ب ــرا ک ــود چ ــخص ب مش
تمــام آنایــن محســوب می شــود و قبــًا هــم امتحــان خــود را از ایــن نظــر 
پــس داده اســت. البتــه روزهــای ابتدایــی بــه علــت شــلوغی بیــش از حــد 
ســرورها گاهــًا بــازی بــا مشــکاتی مواجــه می شــد هــر چنــد کــه ایــن مــوارد 
تنهــا بــه روزهــای ابتدایــی عرضــه بــازی محــدود شــده و البتــه مقــداری از 
آن هــم ناشــی از وضعیــت نــا بــه ســامان اینترنــت کشــور خودمــان اســت.
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از لحــاظ گرافیکــی نیــز Overwatch بســیار زیبــا بــه نظــر می رســد. 
گرافیــک فنــی بــازی خیلــی خــاص و ویــژه نیســت. کیفیــت مــواردی چــون 
بافت هــا، نورپــردازی و ... صرفــًا در حــد قابــل قبولــی قــرار دارد و از ایــن 
حــد فراتــر نمــی رود. البتــه در ایــن میــان بایــد بــه نــرخ فریــم باثبــات بــازی 
نیــز اشــاره شــود. بــازی روی کنســول ها نیــز بــه صــورت 60 فریــم بــر 
ثانیــه اجــرا می شــود کــه نکتــه بســیار جالبــی بــه شــمار مــی رود. گرافیــک 
هنــری بــازی امــا بســیار عالــی اســت. رنــگ بنــدی  شــاد و گــرم بــازی بــه آن 
رنــگ و لعــاب خاصــی بخشــیده اســت. در مــورد طراحــی نقشــه ها صحبــت 
شــد امــا اشــاره ای بــه طراحــی ظاهــری بســیار جالــب شــخصیت ها نکردیــم. 
شــخصیت ها نیــز طراحــی ظاهــری بســیار خوبــی دارنــد. خوشــبختانه بــازی 
ــخصیت ها و  ــذاری ش ــدارد. صداگ ــم ن ــی ه ــی خاص ــی و فن ــراد گرافیک ای
ــراد  ــد و ای ــرار دارن ــی ق ــز در ســطح خوب ــازی نی ــی ب ــه افکت هــای صوت البت

خاصــی بــه آن هــا وارد نیســت.
در مجمــوع، Overwatch را می تــوان یکــی از بزرگ تریــن پدیده هــای 

ــان داد  ــه نش ــی ک ــت. عنوان ــری دانس ــای کامپیوت ــای بازی ه ــال دنی امس
بلیــزرد بــرای خلــق یــک بــازی تاریخ ســاز الزامــًا نیــازی بــه داشــتن تجربــه 
در آن ســبک خــاص نــدارد بلکــه هنــوز هــم می تــوان بــا تکیــه بــر فرمــول 
همیشــگی دســت بــه خلــق عناوینــی زد کــه تــا مدت هــا در یــاد و خاطــره 
ــه  ــت ک ــی اس ــان عنوان ــًا هم ــوند. Overwatch دقیق ــک ش ــازان ح بازی ب
بــازار بــه آن نیــاز داشــت تــا ثابــت کنــد کــه عناویــن تمــام آنایــن صرفــًا 
بــرای خالــی کــردن جیــب بازی بــازان ســاخته نمی شــوند. ایــن بــازی دقیقــًا 
همــان نمونــه ای بــه شــمار مــی رود کــه تــا ســال ها ســازندگان بایــد بــه آن 
نــگاه کننــد و از آن بــرای خلــق بــازی خــود گرتــه بــرداری کننــد. بلیــزرد بــار 
ــد  ــادی دارد و می توان ــوز در بازیســازی تبحــر زی دیگــر ثابــت کــرد کــه هن
همــه را انگشــت بــه دهــان بگــذارد. Overwatch را تهیــه کنیــد، مطمئــن 
باشــید کــه ارزشــش را دارد. بــدون شــک وقتــی آن را بــازی کنیــد، متوجــه 

ــد. ــه کرده ای ــتم را تجرب ــل هش ــای نس ــی از بهترین ه ــوید یک می ش
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عیــــاران...طریقت

پرونده 
ویژه بازی

Special case - پرونده ویژه



عصــاره نـــاب
کیــمیــاگری

ناتی داگ
ماننــد زمین هــای کشــاورزی کــه برخــی از آن هــا بیشــتر از بقیــه 
عناویــن،  برخــی  نیــز  بازی هــا  دنیــای  در  هســتند  حاصل خیــز 
مقاله خیزتــر از ســایر عناویــن هســتند!. در واقــع هــر چــه در مــورد 
ــی  ــش کاف ــم کش ــاز ه ــی و ... ب ــی و می خوان ــه می نویس ــا مقال آن ه
بــرای شــنیدن و نوشــتن از آن بــازی را داریــد زیــرا آن عنــوان هیــچ 
گاه در قلبتــان بــرای شــما تمــام نشــده اســت و بــه قــدری بــرای شــما 
عزیــز اســت کــه حتــی  پــس از چندیــن نســخه مختلــف و تجربــه 
تمامــی آنهــا، هنــوز هــم وقتــی کــه نــام آن را می شــنوید هیجــان زده 

ــوید. می ش
ــرکت ها  ــر ش ــی دیگ ــونی و حت ــف س ــای مختل ــن فرنچایزه ــر از بی اگ
ــای  ــی از جایگاه ه ــم ، یک ــاره کنی ــی اش ــن عناوین ــه چنی ــم ب بخواهی
نخســت، قطعــا مربــوط بــه بازی هایــی اســت کــه آن مــردی کــه 
تصویــرش در روی جلــد ایــن شــماره مجلــه گیمفــا قــرار دارد در 
آن هــا بــه عنــوان شــخصیت اصلــی ایفــای نقــش کــرده اســت. 
ســری فوق العــاده محبــوب Uncharted و نیتــن دریــک، قهرمــان 
ــو و خوش تیــپ آن، طــی ســه نســخه در  دوســت داشــتنی، بذله گ
نســل هفتــم، یــک نســخه جانبــی بــرای ویتــا، 3 گانــه بازســازی 
ــرای  ــرای پلــی استیشــن 4 و در ایــن اواخــر نســخه چهــارم ب شــده ب
ــداران و  ــن طرف ــی را بی ــان محبوبیت ــن 4، چن ــی استیش ــول پل کنس
دارنــدگان کنســول های پلی استیشــن  پیــدا کــرد کــه بــه نوعــی 
ــد و  ــونی ش ــز اول س ــه فرنچای ــل ب ــتم تبدی ــم و هش ــل هفت در نس
ــل  ــام Uncharted 4: A Thief›s End قب ــا ن ــارم آن ب ــخه چه نس
از انتشــار بــرای بســیاری از بازیبــازان مــورد انتظارتریــن عنــوان ســال 
2016 بــود و بعــد از انتشــار نیــز بــرای آن هــا تبدیــل بــه برتریــن بــازی 

ــد. ــون ش ــتم تاکن ــل هش نس
مــورد  از  یکــی  واقــع  بــه   Uncharted 4: A Thief’s End
انتظارتریــن عناوینــی بــود کــه مــن تــا کنــون در بازی هــای رایانــه ای 
مشــاهده کــرده ام و هایــپ وحشــتناکی در مــورد ایــن بــازی توســط 
ایجــاد  رایانــه ای  بازی هــای  صنعــت  در  موجــود  جــو  و  طرفــداران 
ــر  ــا اگ ــرد و واقع ــاال ب ــناکی ب ــرز ترس ــه ط ــارات را ب ــه انتظ ــد ک گردی
ــر  ــود زی ــر Uncharted ب ــی غی ــی داگ و عنوان ــر نات ــتودیویی غی اس
 A Thief’s ــی ــی آورد، ول ــدید دوام نم ــارات ش ــن انتظ ــه ای ــار هم ب
ــارات  ــی انتظ ــی از برخ ــطح آن حت ــه س ــود ک ــا ب ــدری زیب ــه ق End ب
بســیار شــدید نیــز فراتــر رفــت و تحســین تمــام دنیــا را برانگیخــت. 
ــرد و  ــد نک ــس را ناامی ــچ ک ــز هی ــارم نی ــخه چه ــک در نس ــن دری نیت
مثــل همیشــه قدرتمنــد در قالــب ماجراجــوی حرفــه ای و جذابــی کــه 

همــواره می شــناختیم ظاهــر شــد.
اگــر خاطرتــان باشــد مدتــی قبــل، بعــد از انتشــار ایــن بــازی، مقالــه 
نقــد و بررســی آن را در وبســایت گیمفــا تقدیــم شــما عزیــزان کــردم 
 Uncharted و ایــن بــار نیــز در مجلــه گیمفــا قصــد دارم تــا مجــددا
A Thief›s End :4 را بــه طــور مفصــل بــرای شــما تجزیــه و تحلیــل 
ــه نقــد و  ــه مقال ــز ب ــزی نی ــود گری ــاز ب ــم و در هــر مــوردی کــه نی کن
بررســی قبلــی می زنیــم و از آن اســتفاده می کنیــم تــا هرچــه بیشــتر 
و کامل تــر اطاعــات ایــن عنــوان را خدمــت شــما عزیــزان ارائــه کــرده 

باشــم.
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ــه  ــوالی ک ــت؟! س ــک اس ــن دری ــرادر نیت ــن ب ای
ــه  ــای اولی ــدن تریلره ــد از دی ــا بع ــیاری از م بس
بــازی از هــم می پرســیدیم و از مثبــت بــودن 
ایــن مســئله بســیار هیجــان زده شــدیم. بــرادر 
نیتــن دیگــر از کجــا پیدایــش شــد؟ چــه عالــی! 
پــس حتمــا ناتــی داگ در بــازی مــا را بــه کــو دکــی 
ان هــا خواهــد بــرد تــا رابطــه آن هــا را بــرای مــا 
ــه  ــن ک ــرادر نیت ــودن ب ــل نب ــد و دلی ــکار کن آش
ســم نــام دارد را در طــول ایــن همــه ســال و 
ــازی توضیــح دهــد. واقعــا  ــی ب نســخه هــای قبل
ــری  ــن س ــت. ای ــگ اس ــی داگ زرن ــدر نات ــه چق ک
نیــاز بــه یــک شــوک بــه داســتان داشــت تــا 
ــه  ــود و فاصل ــل ش ــر از قب ــیار هیجان انگیزت بس
یــک نســل را واقعــا در خــود ببینــد. ایــن شــوک 
بــرادر نیتــن اســت کــه در بهتریــن وقــت بــه 
ــود  ــر می ش ــی بهت ــه وقت ــد و قضی ــازی وارد ش ب
کــه می دانیــم تــروی بیکــر افســانه ای نقــش 
ــرد  ــد ک ــازی خواه ــورث ب ــوالن ن ــار ن وی را در کن
بازی هــای  بازیگــری  و  صداگــذاری  غــول  دو  و 
ــار  ــن ب ــد از The Last of Us و ای ــه ای بع رایان
در جایگاهــی برعکــس، بــاز هــم  کنــار هــم قــرار 
بســیار  را  داســتان  ارزش  و  گرفــت  خواهنــد 

می کننــد. بیشــتر 
نیتــن ازدواج کــرده اســت؟! وای خــدای مــن. 
می توانــد  کســی  چــه  کیســت؟  او  همســر 
کــه  باشــد  النــا  از  دوست داشــتنی تر  و  بهتــر 
ماجراجویی هــا  دیوانه بازی هــا،  کله شــقی ها، 
و دســت و پنجــه نــرم کــردن نیتــن بــا مــرگ 
را دیــده باشــد و بــاز هــم بــا وی ازدواج کنــد 
و در کنــار او بایســتد. بلــه، النــا، زنــی کــه از 
ــراه او  ــع هم ــت و در واق ــن اس ــود نیت ــس خ جن
در بســیاری از ماجراجویی هــای قبــل او بــوده 
و  نرمــال  بــه کاری  حــاال دیگــر  نیتــن  اســت. 
عــادی مشــغول اســت و زن و زندگــی دارد و 
از کوچکتریــن کاری بــدون مجــوز هــم پرهیــز 
می کنــد تــا مبــادا بــاز بــه ســرش بزنــد کــه 
ماجراجویــی کنــد. تمــام خاطراتــش را در انبــاری 

ــاری  ــه انب ــه ب ــه ای ک ــت و صحن ــرده اس ــع ک جم
می رویــم و وســایلی کــه خودمــان از نســخه اول 
ــان  ــدام برایم ــر ک ــم و ه ــع کرده ای ــوم جم ــا س ت
را مشــاهده می کنیــم،  کلــی خاطــره هســتند 
بســیار احســای و خاطره  انگیــز اســت. نیتــن 
نیم خواهــد کــه بــه هیــچ وجــه دیگــر بــه ســمت 
ماجراجویــی بازگــردد ولــی سرنوشــت بــرای او 
داســتان دیگــری را مقــدر کــرده اســت و وی بــاز 
ــاز  هــم بــه دل مــرگ مــی رود و بارهــا و بارهــا ب
می گــردد و بــاز هــم حتــی در موقعــی کــه مرگــش 
نزدیــک اســت دســت از شــوخی برنمــی دارد و 
گویــا »بــا همــه آره، بــا مــرگ هــم آره« در مــورد 

وی کامــا صــدق می کنــد!
بــازی  مختلــف  کاراکترهــای  شــخصیت پردازی 
در  کار  از  تــر  جــذاب  و  عمیق تــر  همیشــه  از 
ــا  ــنا ب ــخصیت هایی آش ــاهد ش ــت و ش ــده اس آم
ــار  همــان اخــاق همیشــگی هســتیم کــه ایــن ب
دریچه هــای بیشــتری از شخصیتشــان را بــرای 
مــا می گشــایند و بــا ابعــاد تــازه ای از رفتــار و 
اخــاق و زندگــی آن هــا آشــنا می شــویم. همــان 
طــور کــه قبــا نیــز خدمــت شــما عــرض کــرده ام 
ــواره  ــری Uncharted هم ــخصیت ها در س » ش
نســخه  در  ولــی  بوده انــد  عمیــق  و  باورپذیــر 
چهــارم بــاز هــم شــاهد پیشــرفت و عمیق تــر 
ــر  ــک و دیگ ــن دری ــخصیت پردازی نیت ــدن ش ش
شــخصیت ها هســتیم و در واقــع در ایــن عنــوان 
ــی  ــل نهای ــوغ و تکام ــه بل ــخصیت ها ب ــی ش تمام
خــود رســیده انــد.« صداگــذاران نیتــن دریــک، 
النــا و ســالی کــه بــه ماننــد همیشــه بی نظیــر 
ــا در  ــه آن ه ــز ب ــدی نی ــرد جدی ــد و ف کار کرده ان
قابــل یــک شــخصیت اصلــی در بــازی اضافــه 
شــده اســت. احیانــا کــه انتظــار نداشــته اید 
ــر  ــزی کمت ــای نقــش ســم چی ــروی بیکــر در ایف ت
ــد  ــذارد و مانن ــر بگ ــخصیت های دیگ ــام ش از تم
آن هــا فــوق العــاده عمــل نکنــد؟ کار تــروی بیکــر 
می خواهــد  اســت.  کــردن  اجــرا  فوق العــاده 
مــا  آخریــن  جوئــل  باشــد،  بایوشــاک  دویــات 

تــروی  آنچارتــد 4،  یــا ســم دریــک در  باشــد 
بیکــر در نقــش ســم بــه زیبایــی هــر چــه تمام تــر 
در کنــار بــرادرش ایفــای نقــش کــرده اســت 
و زوج قهــار و هنرمنــد نــوالن نــورث و تــروی 
ــه ســار  ــن و حماس ــار آفری ــر افتخ ــار دیگ بیکــر ب
شــده اند. حتــی داســتان فامیلــی دریــک نیــز 
ــما را  ــود و ش ــکار می ش ــما آش ــرای ش ــازی ب در ب
حیــرت زده می کنــد. دیالوگ هــا بســیار عالــی 
و به جــا هســتند و کامــا روابــط شــخصیت ها 
ــازند  ــدار می س ــا پدی ــرای م ــتر ب ــه بیش ــر چ را ه
و بــه رابطــه  آنهــا عمــق بیشــتری می بخشــند. 
در  معنــا  بــی  و  اضافــی  دیالــوگ  یــک  حتــی 
ــه  ــی، چ ــان کودک ــه در زم ــازی چ ــول ب ــی ط تمام
ــخصیت ها  ــال از ش ــان ح ــه در زم ــی و چ در جوان
تحســین  قابــل  بســیار  ایــن  و  نمی شــنوید 
اســت. حتــی بیشــترین کلمــه ای کــه در دیالــوگ 
هــای بــازی تکــرار می شــود نیــز جذابیــت خــاص 
خــود را دارد و کامــا بــا لحظــات بــازی هماهنگــی 
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بــا ایــن کــه مدتــی از عرضــه بازی گذشــته اســت ولی باز هــم ادامــه و پایان 
داســتان را بــرای شــما اســپویل نمی کنــم زیــرا کــه ممکــن اســت چنــد نفــری 
از شــما هنــوز ایــن بــازی را بــه هــر دلیلــی تجربــه نکــرده باشــید و بخواهیــد 
کــه خــود آن را کشــف کنیــد. داســتان بــازی و از آن مهم تــر روایــت آن بــه 
قــدری بی نقــص و جــذاب و هیجان انگیــز اســت کــه جــای هیــچ گله گــذاری 
و ایــراد گرفتنــی را بــه مــا نمی دهــد و در اوج داســتان پردازی  بازی هــای 
ــه ای دارد  ــای معرک ــتان پیچش ه ــت. داس ــه اس ــرار گرفت ــتم ق ــل هش نس
و بــه طــرزی فوق العــاده شــما را بیــن اپیزود هــای زمــان حــال و کودکــی 
نیتــن و ســم جابجامی کنــد تــا بــا هــر اپیــزود، ســخنی ناگفتــه از روابــط دو 
ــا دلیــل  ــد ت ــرادر در کودکــی را برایمــان آشــکار ســازد و ســپس کاری کن ب
ــی  ــم و حت ــر درک کنی ــر را بهت ــا یکدیگ ــالی ب ــن دو در بزرگس ــای ای رفتار ه
در اپیــزودی حیاتــی از بــازی کــه نقــش بســیار مهمــی در داســتان دارد مــا 
را بــه جوانــی ایــن دو می بــرد آن هــم در جایــی کــه شــاید فکــرش را هــم 
نمــی کردیــم مرحلــه ای از بــازی در آنجــا بگــذرد. داســتان بــه ماننــد تمامــی 
بخش هــای دیگــر بــازی، عــاری از هرگونــه ایــراد و بــه طــرز شــگفت انگیزی 
فوق العــاده اســت و شــما را همــراه خــود تــا انتهــا می کشــاند. تنهــا بگویــم 
ــز خاصــی را اســپویل نمــی کنــم(  ــازی )چی کــه زمانــی کــه در لحظــه آخــر ب
یــک عکــس دیــدم کــه صحنــه اول نســخه اول آنچارتــد در قایــق بــا نیتــن 
ــر گونه هایــم  ــار ســیل اشــک ب ــود، بی اختی ــا و ســالی را ثبــت کــرده ب و الن
جــاری شــد و ســال هــا خاطــره برایــم مــرور شــد. چــه می کنــی ناتــی داگ؟ 

چــه قدرتــی داری کــه بــا داســتان هایت اشــک بــر گونــه جــاری می کنــی؟

عنوانــی  در  البتــه  گرافیــک!  شــیرین  مبحــث  بــه  می رســیم  خــب 
مثــل  Uncharted 4 ایــن بخــش شــیرین اســت ها و گرنــه در خیلی بازی ها 
 Uncharted 4: A بی مــزه و حتــی تلــخ اســت! یــک کام بگویــم، گرافیــک
Thief’s End بــه طــرزی عجیــب و غریــب و غیــر قابــل بــاور معرکــه اســت. 
ــاده ای را  ــک فوق الع ــن گرافی ــتم چنی ــل هش ــچ گاه در نس ــال هی ــه ح ــا ب ت
ندیده ایــم و زمانــی کــه مشــغول بــازی کــردن بــودم بارهــا و بارهــا و بارهــا 
ایســتادم و بــه فوتــو مــد رفتــم و اســکرین شــات گرفتــم کــه اتفاقــا ایــن 
را در مقالــه قبلــی بــه نوعــی نقطــه ضعــف بــازی قلمــداد کــردم کــه از بــس 
زیباســت همــواره بایــد باســتید و اســکرین شــات بگیریــد و توانایــی ایــن 
کــه ایــن کار را انجــام ندهیــد را نداریــد! ضعــف بازی هــای ناتــی داگ هــم 
ــان رســاندم چیــزی  ــه پای ــازی را ب ــی کــه ب ــا زمان ــه اســت دیگــر! ت این گون
در حــدود 90 اســکرین شــات مختلــف از بــازی گرفتــه بــودم کــه وقتــی 
ــازه  ــردم ت ــا ک ــردن آن ه ــا ک ــه تماش ــروع ب ــدا ش ــازی از ابت ــام ب ــد از اتم بع
درمی یافتــم کــه چــه نکاتــی را در دل بــازی ندیــده ام و چقــدر از چیــزی 
کــه فکــر می کــردم زیباســت، زیباتــر اســت. کار بــر روی جزئیــات گرافیکــی 
بــازی دیوانه کننــده اســت و چنیــن ســطحی از دقــت و کیفیــت و ریزبینــی، 
بازیبــاز را شــگفت زده مــی کنــد. تک تــک تکســچرها و حتــی جزئیــات 
ــا  ــا دقــت فــراوان طراحــی شــده و هــر یــک ب ــازی ب بســیار ریــز گرافیکــی ب

ــد. ــرار گرفته ان ــازی ق ــی در ب ــواس خاص وس
Uncharted 4 چــه از لحــاظ فنــی و چــه از منظــر طراحــی هنــری یــک بــازی 

کامــا بی نقــص اســت و بــا خیــال راحــت مــی گویــم کــه هیچ گونــه ایــرادی 
حتــی کوچــک نیــز در تــک تــک المان هــای گرافیکــی بــازی مشــاهده نخواهید 
ــا  ــز تاکنــون مشــاهده نکــرده اســت. همیان طــور کــه قب کــرد و کســی نی
نیــز گفتــه ام لحــاظ تکنیکــی، فنــی و همین طــور از لحــاظ هنــری عنــوان 
 technical masterpiece یــک   Uncharted 4: A Thief›s End
)شــاهکار تکنیکــی( و یــک Art Masterpiece )شــاهکار هنــری( مطلــق 
اســت و بــس. بــازی از لحــاظ ثبــات در نــرخ فریم ریــت نیــز بســیار مقتــدر 
ــا افــت فریــم مواجــه نخواهیــد  ــازی ب ــه هیــچ وجــه در ب ــد و ب عمــل می کن
شــد. از دیگــر جهــات فنــی نیــز بــازی در بهتریــن کیفیــت ممکــن قــرار دارد 
ــروزه  ــه ام ــچرها ک ــی تکس ــدن برخ ــود ش ــر ل ــل دی ــواردی مث ــچ گاه م و هی
گریبانگیــر بســیاری از بازی هــای بــزرگ دنیــا نیــز هســت را مشــاهده 
نمی کنیــد. از لحــاظ »عمــق دیــد« نیــز بــازی فوق العــاده زیبــا عمــل می کنــد 

ــتیم. ــت ها هس ــم نوازی در دوردس ــا و چش ــیار زیب ــر بس ــاهد مناظ و ش
از آن جــا کــه در مقالــه نقــد و بررســی قبلــی بــه کامل تریــن شــکل ممکــن 
بــه المان هــای مختلــف گیم پلــی بــازی پرداختــه شــد، اگــر قــرار بــه توضیــح 
مجــدد در ایــن مقالــه باشــد بایســتی تــا دوبــاره عینــا همــان مــوارد را مــو 
ــت  ــر اس ــس بهت ــد، پ ــر می رس ــه نظ ــث ب ــه کاری عب ــم ک ــرار کن ــه مو تک ب
 Uncharted بــازی بــه توضیحــات گیم پلــی  نیــز نگاهــی  اینجــا  تــا در 
ــت  ــده اس ــه ش ــزان ارائ ــما عزی ــت ش ــا خدم ــه قب A Thief›s End :4 ک
بیاندازیــم و بخــش هــای مختلــف گیم پلــی را بــه تفکیــک برای شــما بررســی 
ــکات قــوت  ــد ســایر بخش هــای آن از ن ــه مانن ــازی هــم ب ــی ب کنیم. گیم پل
پرتعــداد Uncharted 4: A Thief›s End محســوب می شــود و بایــد 
حســابی خــود را بــرای انجــام بــازی آمــاده کنیــد زیــرا ایــن عنــوان همه جــور 
اکشــن و هیجــان و جذابیــت و لــذت را بــرای شــما بــا گیم پلــی بی نظیــر 
ــدارد  ــود ن ــازی وج ــه ای در ب ــت. لحظ ــه اس ــر گرفت ــش در نظ ــوق متنوع و ف
ــای  ــه و در بخش ه ــر لحظ ــرا ه ــد زی ــتگی کنی ــاس خس ــد احس ــه بخواهی ک
مختلــف بــازی تنــوع بســیار باالیــی را در اکشــن بــازی شــاهد هســتیم کــه 
باعــث می شــود تپــش قلــب شــما شــدیدتر شــده و آدرنالیــن خونتــان 
بــاال برود. تنــوع مراحــل و محیط هــای بــازی و طراحــی مراحــل آن چیــزی 
فراتــر از فوق العــاده اســت و هرگــز، بــه معنــای واقعــی هرگــز احســاس 
تکــراری شــدن یــا بــازی کــردن در بخش هایــی ماننــد هــم بــه شــما دســت 
نخواهــد داد. انــواع و اقســام محیط هــا از جنگلــی و سرســبز )کــه امضــای 
آنچارتــد هســتند( گرفتــه تــا محیط هــای گــرم و اســتوایی، عمارت هــا، 
ــوع  ــد. تن ــاده ای دارن ــوع فوق الع ــه تن ــر ک ــای دیگ ــیاری محیط ه ــازار و بس ب
ــه ماننــد همیشــه  ــز ب ــازی نی ــی ب اســلحه ها کامــا مناســب اســت و گان پل

ــی دارد. ــیار باالی ــت بس جذابی
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مکانیســم شــلیک و هدف گیــری در بــازی بــه 
انجــام  شــکل  خوش دســت ترین  و  بهتریــن 
ــازی  ــری ب ــتم کاورگی ــن سیس ــود و همچنی می ش
ــا  ــت و کام ــر اس ــم بهت ــه ه ــی از همیش ــز حت نی
درســت و بــه موقــع و بــدون کوجکتریــن حرکــت 
ــه  ــز ب ــازی نی ــارزات ب ــد. مب ــل می کن ــی عم اضاف
ــمنان  ــی دش ــوش مصنوع ــن ه ــر رفت ــل باالت دلی
و  اســت  شــده  جذاب تــر  و  چالش برانگیزتــر 
کار خیلــی آســانی در بــه پایــان رســاندن برخــی 
از مبــارزات بــازی نخواهیــد داشــت. ســازندگان 
بــازی موفــق شــده اند تا باالنس بســیار مناســبی 
را بیــن اکشــن و بخش هــای گشــت و گــذار و 
اکتشــاف و پلتفرمینــگ در بــازی ایجــاد کننــد تــا 
ــی  ــتگی و بی حوصلگ ــث خس ــه باع ــچ وج ــه هی ب
بازیبــاز نشــود. یکی از نــکات بســیار عالــی و 
ــت  ــود کیفی ــا وج ــه ب ــت ک ــن اس ــازی ای ــت ب مثب
گرافیکــی بســیار بــاال و ســنگین بــودن آن، هیــچ 
گونــه صفحــه بارگــزاری بیــن زمان هایــی کــه 
ــدارد  ــود ن ــدد وج ــروع مج ــرد و ش ــاز می می بازیب
و بــازی بــه ســرعت ریتــم خــود را از ســر می گیــرد 
گیم پلــی  هیجــان  تــا  می شــود  باعــث  ایــن  و 
اصــا پاییــن نیایــد و جذابیــت آن حفــظ شــود 
و کار ســازندگان در ایــن مــورد بســیار قابــل 
ــه در  ــازی چ ــی ب ــت. هوش مصنوع ــین اس تحس
بخــش یارهــای خــودی و چــه در بخــش دشــمنان 
ــارزه  ــا در یــک مب ــی اســت. مث ــاده عال فــوق الع
بــا مشــت و تــن و بــه تــن زمانــی کــه یکــی از 
دشــمنان شــما را بگیــرد یارهــای خــودی ســریعا 
بــه کمــک شــما می آینــد و کاری می کننــد تــا 
ــرای  ــمنان را ب ــی دش ــد و حت ــا کن ــما را ره وی ش
شــما می گیرنــد تــا بتوانیــد آن هــا را راحت تــر 
بزنیــد. دشــمنانی کــه اســلحه دارنــد بــه قــدری 
ســریع و غیــر قابــل پیش بینــی حرکــت می کننــد 
ــما  ــه کار ش ــد ک ــرف می رون ــرف و ان ط ــن ط و ای
بــرای کشــتن آن هــا بســیار ســخت تر شــود و 
ایــن مبــارزات بــازی را چالش برانگیــز و جــذاب 
کــرده اســت و البتــه گاهــی شــما را بــه ایــن 

ســمت ســوق می دهــد کــه از برخــی درگیری هــا 
را  کار  بــه صــورت مخفیانــه  و  کنیــد  اجتنــاب 

ــد. ــش ببری پی
را  شــما  می تواننــد  بلنــد  گیاهــان  و  چمن هــا 
ــا هــدف خــود را از بیــن  ــد ت ــان کنن در خــود پنه
ــت  ــن اس ــه ممک ــت ک ــه اینجاس ــی نکت ــد ول ببری
ــغول  ــی مش ــان نزدیک ــم در هم ــر ه ــر دیگ 10 نف
راحتی هــا  ایــن  بــه  کار  و  باشــند  زدن  پرســه 
ــام  ــه تم ــد ک ــد داری ــر قص ــن اگ ــت. بنابرای نیس
آن هــا را بــه صــورت بی ســروصدا و مخفیانــه 
از بیــن ببریــد بایــد از لبه هــا، گیاهــان بلنــد، 
را  شــما  می تواننــد  کــه  مــواردی  دیگــر  و  آب 
ــد  ــه کنی ــتفاده بهین ــد اس ــان کنن ــط پنه در محی
و همچنیــن ســرعت عمــل باالیــی نیــز از خــود 
نشــان دهیــد تــا شناســایی نشــوید. زمانــی کــه 
بتوانیــد ایــن کار را بــا موفقیــت انجــام دهیــد و 
مدیریــت کنیــد، حــس رضایــت بســیار شــیرینی 
بــه شــما دســت خواهــد داد. البتــه مــواردی هــم 
ــاید  ــه ش ــد ک ــود دارن ــی کاری وج ــش مخف در بخ
گاهــی عجیــب بــه نظــر برســند مثــا وقتــی کــه از 
بغــل بــه ســمت یــک دشــمن کــه ایســتاده اســت 
می دویــد تــا او را از پــای درآوریــد تــا دیگــران 
را صــدا نزنــد، برایتــان کمــی عجیــب بــه نظــر 
می رســد کــه چگونــه وی متوجــه شــما کــه از 
کنــارش بــه ســمت وی می رفتیــد نشــد؟! البتــه 

ــتیم! ــت نیس ــه ناراح ــا ک م
ــازی  ــه ب ــماره ب ــن ش ــه در ای ــواردی ک ــه م از جمل
اضافــه شــده اســت وجــود دیالوگ هــای انتخابــی 
ــتقیما از  ــه مس ــت ک ــازی اس ــی ب ــول گیم پل در ط
شــده اند  گرفتــه   The Last of Us شــاهکار 
ــای  ــازی و الق ــای ب ــردن دنی ــر ک ــر و تازه ت ــه ت و ب
ــک  ــری کم ــن س ــد در ای ــه جدی ــک تجرب ــس ی ح
ــک  ــا ی ــد ب ــما می توانی ــا ش ــد. مث ــادی می کنن زی
نفــر در مــورد ایــن کــه چگونــه در فــان موقعیــت 
گرفتــار شــده اید و یــا مثــا دشــمنان چگونــه بــر 
ــه  ــن گون ــد و ای ــت کنی ــد صحب ــرتان ریخته ان س
ایــن حــس بــه شــما دســت می دهــد کــه دنیــای 

ــه  ــن نکت ــه ای ــت. باید ب ــی اس ــا واقع ــازی کام ب
اشــاره کنــم کــه بــازی برخــاف ایــن کــه بســیاری 
از افــراد پیــش از انتشــار آن نگرانی هایــی در 
بخــش انتخــاب دیالوگ هــا و زیــاد شــدن ایــن 
اصــا مملــو  بــازی داشــتند،  مــوارد در  قبیــل 
و...  مکالمــه  کــردن  انتخــاب  گزینه هــای  از 
ــود  ــجل ب ــاز مس ــن از آغ ــرای م ــه ب ــت )البت نیس
کــه همین گونــه خواهــد بــود زیــرا ناتــی داگ 
ــه  ــد ک ــت و می دان ــن حرف هاس ــر از ای باهوش ت
یــک نقش آفرینــی نمی ســازد(. لحظات بســیار 
کــه  دارد  وجــود  بــازی  در  کم تعــدادی  بســیار 
ــک  ــش ی ــول پخ ــی را در ط ــد دیالوگ ــما بتوانی ش
کات ســین انتخــاب کنیــد ولــی ایــن را بدانیــد که 
ایــن لحظــات تنهــا بــرای افــزودن الیــه ای جدیــد از 
تعامــل بــه بــازی در طــول کات ســین های طوالنــی 
ــی  ــر دیالوگ ــه و ه ــر گزین ــده اند و ه ــزوده ش اف
کــه انتخــاب کنیــد، نهایتــا هیــچ تاثیــری در رونــد 
داســتان و وقایــع آن بــه هیــچ وجــه نخواهــد 
نظــر  بــه  شــماره  ایــن  در  داشــت. همچنین 
ــتارها  ــت و کش ــداد کش ــی تع ــه گوی ــد ک می رس
ــه  ــت، البت ــده اس ــی ش ــخه های قبل ــر از نس کمت
و  شــلیک  کلــی  زیــرا  نباشــید  نگــران  اصــا 
مبــارزه و .... در بــازی وجــود دارد ولــی در کنــار 
این هــا بخش هــا و مراحلــی نیــز هســتند کــه 
ــذار و  ــت و گ ــاف و گش ــه اکتش ــتر ب ــی بیش خیل
جــای  بــه  واقعــا  در  می پردازنــد.  پلتفرمینــگ 
ایــن کــه بگویــم شــاید تعــداد مبــارزات و کشــت 
و کشــتارها کمتــر شــده اســت بهتــر اســت گفتــه 
شــود کــه تعــداد گشــت و گذارهــا و اکتشــاف ها 

و پلتفرم نوردی هــا بیشــتر شــده اســت.
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 Uncharted 4: در موســیقی  و  صداگــذاری 
A Thief›s End مبحثــی اســت کــه می تــوان 
در مــورد آن مدت هــا صحبــت کــرد و نوشــت 
و نوشــت و نوشــت. اگــر در دنیــای بازی هــای 
صداگــذاری،  کیفیــت  لحــاظ  از  و  ای  رایانــه 
بخواهیــم  را  معیــار  و  میــزان  ســطح  یــک 
نســخه  کنیــم  تعییــن  بازی هــا  دیگــر  بــرای 
و  الگــو  همــان  دقیقــا   Uncharted چهــارم
میــزان اســت کــه باالتریــن ســطح از کیفیــت 
ــف  ــن مختل ــون در عناوی ــه تاکن ــذاری را ک صداگ
شــاهد بوده ایــم ارائــه می دهــد. در صداگــذاری 
اصلــی  از  بــازی  شــخصیت های  از  یــک  هیــچ 
گرفتــه تــا فرعــی کوچکتریــن مشــکلی وجــود 
نــدارد و بازیگــران و صداگــذاران ایــن عنــوان 
ــرکات  ــا و ح ــاده کار کرده انــد. صحبت ه فوق الع
لب هــا کامــا منطبــق بــا یکدیگــر اســت و موشــن 

کپچــر صــورت و حــاالت چهــره هنــگام حــرف زدن 
ــب  ــخصیت ها ترکی ــد ش ــذاری قدرتمن ــا صداگ ب
ــن  ــص را در ای ــوان بی نق ــک عن ــت و ی ــده اس ش
زمینــه شــکل داده انــد. صداگــذاران قدیمــی 
قبلــی،  نســخه های  در  بــازی  شــخصیت های 
شــاهد  و  بازگشــته اند  نیــز  شــماره  ایــن  در 
نــورث  نــوالن  بوده ایــم.  آن هــا  هنرنمایــی 
هنرنمایــی  دریــک  نیتــن  نقــش  در  همچنــان 
کــرده اســت و اوج کار خــود را در ایــن شــماره بــه 

نمایــش گذاشــته اســت.
امــا همان طــور کــه می دانیــد در ایــن بــازی بــرادر 
ــترین  ــد از وی بیش ــور دارد و بع ــز حض ــن نی نیت
پــس  دارد.  بــازی  طــول  در  را  دیالوگ هــا 
ســازندگان دغدغــه  زیــادی داشــته اند کــه یــک 
بازیگــر و صداگــذار کاربلــد را بــرای ایفــای نقــش 
ســم انتخــاب کننــد کــه البتــه گزینــه مطلــوب را 

نیــز از همــان ابتــدا می شــناخته انــد و بــا توجــه 
بــه تجــارب قبلــی هیــچ شــکی در انتخــاب وی 
نداشــته اند. بلــه، صحبــت از مــرد هــزار صــدای 
ایــن صنعــت یعنــی تــروی بیکــر اســت کــه در 
ــر  ــع دیگ ــه جم ــر ب ــاهکار دیگ ــک ش ــازی ی ــن ب ای
اجــرا  تاکنــون  کــه  فوق العــاده ای  نقش هــای 
ــی داگ  ــای نات ــت. اعض ــرده اس ــه ک ــرده، اضاف ک
کــه در »آخریــن مــا« اوج هنــر و توانایــی تــروی 
را دیــده بودنــد می دانســتند کــه هیــچ کــس 
مناســب  نقــش ســم  ایفــای  بــرای  وی  ماننــد 
نیســت و خوشــبختانه خروجــی بــازی نیــز همیــن 
موضــوع را بــه مــا نشــان می دهــد. انصافــا نیــز 
ــذاری  ــت صداگ ــا کیفی ــه مث ــت ک ــوان گف نمی ت
النــا یــا ســالی و ... چیــزی کمتــر از ایــن دو نقــش 
ــز اوج کار خــود را  ــازی اســت و آن هــا نی ــی ب اصل

بــه منصــه ظهــور گذاشــته اند.

گیمفا دیجیتال - مرداد 311395

Special case - پرونده ویژه



در بخــش موســیقی همان طــور کــه قبــا نیــز خدمــت شــما عــرض کــرده ام 
و حتمــا اطــاع داریــد »در نســخه چهــارم دیگــر Greg Edmonson کار 
ــن  ــی در ای ــال ها افتخارآفرین ــس از س ــیقی ها را پ ــم موس ــاخت و تنظی س
ــن  ــرای ای ــدی ب ــت و Composer جدی ــته اس ــده نداش ــر عه ــز، ب فرنچای
عنــوان اســتفاده شــده اســت کــه Henry Jackman نــام دارد و ســابقه 
ــر عهــده  ســاخت موســیقی در فیلم هایــی مثــل X-men 1st Class را ب
ــم  ــن تصمی ــل ای ــم کــه اصــا دلی ــد بگوی ــه شــخصه بای داشــته اســت. ب
ناتــی داگ را نفهمیــدم و برایــم قابــل توجیــه نیســت کــه شــخصی ماننــد 
ــخ  ــن موســیقی هایی کــه در تاری Greg Edmonson کــه برخــی از برترب
بازی هــای رایانــه ای شــنیده ایم بــرای مــا بــه ارمغــان آورده اســت را کنــار 
 Nate›s یعنــی Uncharted بگــذارد. تنهــا شــنیدن قطعــه اصلــی ســری
Theme کــه شــاهکاری از وی اســت بــرای غــرق کــردن مــا در دنیــای ایــن 
ــا  ــرای م ــی خاطــرات شــیرین و دوست داشــتنی ب ــده کــردن کل ســری و زن
کافــی اســت. البتــه بحــث دیگــری نیــز در این جــا مطــرح اســت کــه شــاید 
ــح داده  ــت و ترجی ــه اس ــم را گرفت ــن تصمی ــود Greg Edmonson ای خ
تــا بــا همــان 3 گانــه اولیــه کار خــود را در ایــن ســری بــه پایــان برســاند. 
امــا بــه هــر حــال بایســتی از او تشــکر کــرد زیــرا کــه میراثــی قابــل 
ــا حــس  ــادگار گذاشــته اســت. علیرغم ایــن کــه ب ــه ی تحســین از خــود ب

 Uncharted 4: A Thief›s موضوع گیرانــه ای بــه اســتقبال موســیقی
ــی  ــودم، ول ــی نب ــودن Greg Edmonson راض ــاد از نب ــم و زی End رفت
ــازی را بیشــتر گــوش دادم مشــاهده  هــر چــه گذشــت و موســیقی های ب
کــردم کــه الحــق واالنصــاف ناتــی داگ می دانــد دارد چــکار می کنــد و 
ــازی هســتند کــه جــای  ــی و مناســب ب ــه قــدری عال ــازی ب موســیقی های ب

ــد. ــی نمی گذارن ــکایتی را باق ــه و ش ــچ گل هی
ــام  ــص انج ــود را بی نق ــه Henry Jackman کار خ ــرد ک ــراف ک ــد اعت بای
داده اســت و انتخــاب بســیار درســتی بــرای نســخه چهــارم بــازی و ایجــاد 
یــک تحــول در موســیقی ایــن ســری بــا باالرفتــن یــک نســل بــوده اســت و 
روحــی تــازه و نــو در کالبــد ایــن فرنچایــز دمیــده اســت. تمامی قطعــات، 
موســیقی ها و بــه طــور کلــی ســاندترک بــازی بــه ماننــد همیشــه در ایــن 
فرنچایــز، بســیار عالــی، روح نــواز، زیبــا و بــا کیفیــت Compose شــده اند 
و حــال و هــوای بــازی را در هــر لحظــه و بســته بــه موقعیــت خــاص بــازی 
ــازی  ــو ب ــا ج ــا ب ــد و کام ــل می کنن ــا منتق ــه م ــی ب ــه خوب ــه ب در آن صحن
ــون  ــماره تاکن ــن ش ــتند. موســیقی زیبــا از اولی ــوان و ســازگار هس همخ
 Uncharted ــز ــوت فرنچای ــاط ق ــن نق ــی از برتری ــوان یک ــه عن ــواره ب هم
محســوب شــده اند و بایــد گفــت Henry Jackman هــم در نســخه 

چهــارم ایــن میــرات ارزشــمند را حفــظ کــرده و ادامــه داده اســت..«
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یــا  می کننــد  کیمیاگــری  می کننــد.  چــه  واقعــا  ناتــی داگ  در  نمی دانــم 
جــادو؟ امــا می دانــم برآینــد کاری کــه در ایــن اســتودیو انجــام مــی شــود 
طــوری اســت کــه وقتــی عنوانــی را منتشــر می کننــد تنهــا عکس العملــی کــه 
ــد ایــن اســت کــه انگشــت  از دوســت و دشــمن و رقیــب و رفیــق برمی آی
بــه دهــان بایســتند و از قــدرت ایــن اســتودیو شــگفت زده شــوند. تنهــا 
ــد  ــد و بــس. ناتــی داگ بســیار قدرتمن ــد آن هــا را تحســین کنن مــی توانن
 Uncharted 4: A Thief›s End پــای بــه نســل هشــت گذاشــت و اگــر
اولیــن بــازی آن هــا در نســل هشــت )اولیــن بــازی کــه منحصــرا بــرای نســل 
ــه ریمســترها( اســت پــس در اواخــر نســل بایــد  هشــت ســاخته شــود ن

چــه انتظــاری از ایــن نوابــغ داشــته باشــیم.

اگــر کنســول پلی استیشــن 4 داریــد و Uncharted 4 را بــازی نکرده ایــد 
خیلــی رک بگویــم کــه داریــد توانایی هــای کنســول قدرتمنــد خــود را 
هــدر مــی دهیــد. بــه هیــچ وجــه و تحــت هیــچ شــرایطی پذیرفتــه نیســت 
کــه Uncharted 4 از لیســت بازی هایــی کــه انجــام داده ایــد خــارج شــود 
و آن را تجربــه نکنیــد. Uncharted 4 بایــد در صــدر لیســت عناوینــی کــه 
می خواهیــد بــازی کنیــد باشــد و بارهــا و بارهــا هــم کــه آن را تجربــه کنیــد 
ــم،  ــی نقدهای ــه و در تمام ــد شد. همیش ــده نخواه ــته کنن ــم خس ــاز ه ب
در انتهــا بــه شــما پیشــنهاد می دهــم کــه فــان بــازی را تجربــه کنیــد 
ــه  ــد Uncharted 4: A Thief›s End ب ــار و در نق ــن ب ــا ای ــد ام ــا نکنی ی
شــما می گویــم کــه محکــوم بــه تجربــه ایــن بــازی هســتید. پــس از بــازی 
کــردن ایــن شــاهکار، خواهیــد فهمیــد کــه ایــن شــیرین ترین محکومیــت 

زندگیتــان بــوده اســت!

10
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فرجام خوش
یک دزد باشرافت

ســخت اســت در مــورد عنوانــی کــه مــدت  مدیــدی منتظــر عرضــه اش 
بــوده ای بــه راحتــی صحبــت کنــی.  پــس از گذشــت چندیــن و چنــد 
ســال از عرضــه نســخه ســوم ســری Uncharted همگــی منتظــر 
بودنــد تــا ببینند اســتودیو کاربلــد ناتــی داگ )Naughty Dog( در 
نســل هشــتم چگونــه عمــل خواهــد کــرد و نســخه بعــدی ایــن ســری 
ــری  ــن س ــت. ای ــد گذاش ــای خواه ــه ج ــود ب ــردی از خ ــه عملک چگون
کــه بــه عنــوان پرچمــدار عناویــن ســونی از لحــاظ گرافیکــی شــناخته 
می شــود بــا نمایش هــای خــود همــگان را مدهــوش و طرفدارانــی 
ــخت  ــرد. س ــازی ک ــه ب ــتاق تجرب ــدت مش ــه ش ــده را ب ــون نگارن همچ
بــود کاری کــه ناتــی داگ بــا Uncharted 4: A Thief’s End کــرده 
ــوودی اکشــن  ــم هالی ــه یــک فیل ــازی بیشــتر ب ــم. ب ــاور کنی ــود را ب ب
شــبیه بــود و حتــی بعــد از تجربــه بــازی هــم نمی توانســتم بــاور کنــم 
کــه واقعــًا ایــن بــازی را بــا دســتان خــودم تجربــه کــرده ام. موفقیــت 
ــه  ــوری در ادام ــم و مح ــیار مه ــی بس ــازی نقش ــن ب ــت ای ــا ناموفقی ی
ــوی  ــزش از س ــه لغ ــت؛ هرگون ــل داش ــن نس ــونی در ای ــتازی س پیش
عناویــن انحصــاری مهمــی چــون بــازی حاضــر می توانــد بــه ضــرر 
ــث  ــت آن باع ــه موفقی ــور ک ــان ط ــود، هم ــام ش ــان تم ــول میزب کنس
افزایــش چشــم گیر محبوبیــت کنســول خواهــد شــد. بــا انتشــار 
یافتــن نمــرات بــازی و نظــرات افــرادی کــه موفــق شــده بودنــد زودتــر 
از انتشــار رســمی بــازی آن را تجربــه کننــد تقریبــًا خیــال ام راحت شــد 
کــه ناتــی داگ کار خــود را بــاز هــم بــه خوبــی انجــام داده اســت. بــه 
ــه ای  ــم، تجرب ــه آن پرداخت ــه تجرب ــردم و ب ــه ک ــازی را تهی ــرعت ب س
کــه تبدیــل بــه یکــی از بهتریــن خاطــرات ام از نســل هشــتم شــد. در 
 Bruce( حقیقــت کاری کــه ناتــی داگ و در راس آن بــروس اســتارلی
Starley( و نیــل دراکمــن )Neil Druckman( بــا نســخه چهــارم از 
ــم از  ــد ک ــوب Uncharted کرده ان ــاده محب ــای فوق الع ــری بازی ه س

کیمیاگــری نــدارد.
می گوینــد ســاختن یــک دنبالــه خــوب بــر یــک بــازی خــوب، ســخت تر 
ــم  ــت ه ــخن حقیق ــن س ــت. ای ــد اس ــوب جدی ــازی خ ــک ب ــق ی از خل
دارد، در واقــع ادامــه دادن راه یــک بــازی بــزرگ و بــه جــای گذاشــتن 
ــار  ــی ســخت تر از کن ــرای آن خیل میراثــی شایســته و درخــور توجــه ب
ــًا  ــول کام ــک محص ــاختن ی ــین و س ــات پیش ــه مخلوق ــتن هم گذاش
ــون  ــی چ ــری بازی های ــورد س ــه در م ــد ک ــور کنی ــال تص ــت. ح ــو اس ن
Uncharted ســخن می گوییــم، ســری بازی هایــی کــه حتــی نســخه 
اول آن )کــه بیــش از 9 ســال پیــش عرضــه شــده( هنــوز هــم 
سرمشــق و الگــوی ســازندگان بســیاری اســت و نســخه بــه نســخه 
توانســته بیشــتر تکامــل یابــد و اعتــای بیشــتری پیــدا کنــد. شــاید 
ــد  ــم می گرفتن ــود، تصمی ــان ب ــری در می ــازنده دیگ ــر س ــای ه ــر پ اگ
همــان گیــم پلــی نســخه های پیشــین را در محیطــی جدیــد و بــا 
گرافیکــی باالتــر پیــاده ســازی کننــد و یــک داســتان ســاده و پیــش 
پــا افتــاده هــم بــرای خالــی نبــودن عریضــه بــه معجــون حاصلــه 
ــول  ــوب از اص ــر خ ــم اگ ــی ه ــن محصول ــه چنی ــد ک ــد. هرچن بیفزاین
آنچارتــدی پیــروی کنــد بــه موفقیــت خواهــد رســید، ولــی در منــش 
و اخــاق ناتــی داگ چنیــن چیــزی )کــه حکــم ســودجویی و سرکیســه 
کــردن مخاطــب را دارد( اصــًا تعریــف نشــده اســت. آن هــا هــر بــار بــا 
عناویــن خــود ســعی می کننــد مرزهــای بازیســازی را یــک قــدم رو بــه 

ــتند. ــاز هس ــا تاریخ س ــن جهــت آن ه ــه همی ــد و ب ــو ببرن جل

دانیال دهقانی
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بی خــود نیســت کــه از ناتــی داگ بــه عنــوان 
اســتودیوهای  گردنبنــد  درخشــان  مرواریــد 
ســونی یــاد می شــود، ســونی می دانــد کــه بــا 
چــه ســرمایه گــران بهایــی طــرف اســت، بــه 
جــاه  بــرای  را  عرصــه  همیشــه  جهــت  همیــن 
طلبی هــا و نگاه هــای رو بــه جلــوی ناتــی داگ بــاز 
می کنــد و هیــچ گاه آن  را در فشــار و تنگنــا قــرار 
نمی دهــد. ناتــی داگ بــه دور از هیاهــوی برخــی 
دیگــر از ســازندگان، بــا اطمینــان خاطــر کامــل 
ــت  ــونی دس ــد س ــتیبانی بی مانن ــف پش ــه لط و ب
ــدام  ــر ک ــه ه ــد ک ــاهکارهایی می زن ــق ش ــه خل ب
ــه برتریــن عناویــن نســل می شــوند و  تبدیــل ب
مــدال افتخــار دیگــری بــه کلکســیون افتخــارات 
ایــن شــرکت اضافــه می کننــد. ناتــی داگ بــه 
دنبــال ثابــت کــردن خــود بــه دیگــران نیســت، 
 Crash زیــرا مدت هــا پیــش و بــا عناوینــی نظیــر
Bandicoot بــه همــه ثابــت شــده اســت. ناتــی 

ــذارد و  ــر نمی گ ــش فرات ــم خوی ــا را از گلی داگ پ
وعــده دروغیــن و پــوچ بــه کســی نمی دهــد، اگــر 
هــم حرفــی بزنــد بــه آن عمــل خواهــد کــرد. ایــن 
نکتــه مهم تریــن راز موفقیــت ایــن اســتودیو بــه 
شــمار مــی رود. ناتــی داگ بــار دیگــر یــک دنبالــه 
شــگفت انگیــز بــر یــک ســری فوق العــاده ســاخته 
و بــا دادن بــال و پــر بســیار بــه آن، توانســته آن 
قــدر پیشــرفت در آن نســبت بــه نســخه قبلــی 
ایجــاد کنــد کــه ســازندگان دیگــر ایــن اســتودیو 
ــو  ــود الگ ــن خ ــرای عناوی ــه ب ــاختن دنبال را در س
قــرار دهنــد. ناتــی داگ موفــق شــده بــود بــا 
کامــل  نــام  )بــا   Uncharted ســوم  نســخه 
 )Uncharted 3: Drake’s Deception
ــوردد  ــم را درن ــل هفت ــی در نس ــای تکنیک مرزه
و از لحــاظ گیــم پلــی نیــز بــا ایجــاد تغییراتــی 
هرچنــد کوچــک ولــی مثبــت و کارآمــد بــازی را 
بــه باالتریــن حــد ممکــن برســاند. اســتودیو 
ناتــی داگ را البتــه در آن زمــان می توانســتیم 
ــی تقســیم کنیــم، یکــی تیمــی  بــه دو بخــش کل
 )Amy Hennig( ِامــی هنیــگ تحــت رهبــری 
کارگــردان و نویســنده ســه قســمت اول ایــن 
ســری و تیمــی تحــت رهبــری نیــل دراکمــن و 
نســخه  ســاختن  حیــن  در  اســتارلی.  بــروس 
ســوم )کــه اکثــر تیــم ســازنده آن را ســازندگان 
ســکان  و  می دادنــد  تشــکیل  اول  قســمت 
دســتان  بــه  هــم  اثــر  کارگردانــی  و  هدایــت 
نیــل  تیــم  بــود(  امــی هنیــگ ســپرده شــده 
ــاخت  ــراغ س ــه س ــتارلی ب ــروس اس ــن و ب دراکم
عنوانــی جدیــد بــه نــام The Last Of Us رفتــه 
بودنــد کــه درهــای جدیــدی را بــه ســوی صنعــت 
ــدگار  ــری مان ــه اث ــل ب ــود و تبدی ــازی گش بازیس
ــا  و بــه یــاد ماندنــی شــد. در ابتــدا قــرار بــود ت
نســخه چهــارم هــم توســط امــی هنیــگ ســاخته 
ــی بــه دنبــال جدایــی او از ناتــی داگ و  شــود ول
 Electronic( پیوســتن اش بــه الکترونیــک آرتــز
Arts( دوبــاره نیــل دراکمــن و بــروس اســتارلی 
تبدیــل بــه نفــرات اصلــی پــروژه قســمت چهــارم 
Uncharted شــدند. بــه دنبــال روی کار آمــدن 
زمــان  بــه  بــازی نســبت  اســتارلی  و  دراکمــن 
هنیــگ تغییــرات زیــادی بــه خــود دیــد. اگــر بــه 
تجربــه بــازی بنشــینید مطمئنــًا متوجــه خواهیــد 
شــد کــه بــازی بیــش از هرچیــزی بــه قســمت 
قســمتی  همــان  دارد،  شــباهت  ســری  دوم 

اصلــی  ســازندگان  دراکمــن  و  اســتارلی  کــه 
آن بودنــد. دراکمــن و اســتارلی کــه از ســاخت 
شــاهکاری چــون The Last Of Us تجربیــات 
ارزنــده ای بــه دســت آورده بودنــد توانســتند 
تــا بــار دیگــر نــام خــود را بــه عنــوان بازیســازانی 
کاربلــد و باهــوش بــر ســر زبان هــا بیندازنــد 
ــر  ــال بهت ــد. ح ــق کنن ــر خل ــاهکار دیگ ــک ش و ی
اســت بــه ســراغ نقــد و بررســی آخریــن قســمت 
 Uncharted 4: ــام ــا ن ــری Uncharted ب از س
A Thief’s End بپردازیــم کــه بــه نوعــی حســن 
ختــام ایــن ســری فوق العــاده محبــوب محســوب 
ــد یــک خداحافظــی باشــکوه  ــه مانن می شــود و ب

بــا طرفــداران می مانــد.
اگــر بخواهــم صــادق باشــم، هیــچ گاه از لحــاظ 
داســتانی بــا ســری Uncharted ارتبــاط خاصــی 
ــم  ــر بخواه ــع اگ ــی در واق ــرده ام، یعن ــرار نک برق
ــش  ــن بخ ــا افتاده تری ــش پ ــن و پی ــر تری ــم اث ک
ــتان  ــرم، داس ــام بب ــری را ن ــخه اول س ــه نس س
کلــی هــر ســه عنــوان رتبــه اول را کســب خواهــد 
کــرد. البتــه بحــث در مــورد روایــت داســتانی 
بــازی اندکــی متفــاوت اســت و خــود داســتان هم 
نســخه به نســخه پیشــرفت کــرد و به طــور مثال 
داســتان درگیرکننــده و جــذاب نســخه ســوم بــه 
ــا داســتان نچســب و  هیــچ وجــه قابــل قیــاس ب
ــه  ــت. البت ــمت اول نیس ــب قس ــدان جال ــه چن ن
ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه داســتان ایــن 
ســری حرفــی بــرای گفتــن نــدارد یــا چیــزی شــبیه 
بــه ایــن، بلکــه بــه طــور کلــی پاشــنه آشــیل 
ایــن ســری بخــش داســتانی آن بــوده و کســانی 
کــه شمشــیر را بــا ایــن ســری از رو بســته اند 
ــی  ــش ایرادات ــن بخ ــه ای ــد ب ــط می توانن ــم فق ه
ــای  ــت و کاریزم ــر جذابی ــی منک ــد. کس وارد کنن
ــاده نیتــن دریــک و دیگــر همراهــان اش  فوق الع
نیســت، ولــی خــط اصلــی داســتانی در ایــن ســری 
ــی آن  ــم پل ــا گی ــک ی ــدازه گرافی ــه ان ــچ گاه ب هی
انقابــی نبــوده اســت. ایــن مســئله را تــا حــدی 
می تــوان بــه درجــه ســنی بــازی ارتبــاط داد، بــه 
ــا درجــه ســنی  هــر حــال از آن جایــی کــه بــازی ب
ــه  ــازار عرض ــه ب ــان( ب ــرای نوجوان ــب ب T )مناس
می شــود نبایــد انتظــار داســتانی تاریــک و حــاوی 

تم هــای بزرگســاالنه را داشــته باشــیم.
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راســتش را بخواهیــد تــا قبــل از عرضــه The Last Of Us تــا حــدی از 
ــد  ــاده را تولی ــودم، چــرا کــه بازی هایــی فوق الع ناتــی داگ ناامیــد شــده ب
می کــرد امــا هیــچ کــدام از لحــاظ داســتانی توانایــی ارضــای افــرادی چــون 
ــه متوجــه زبردســتی ایــن  ــازی البت مــن را نداشــتند. پــس از عرضــه آن ب
شــرکت در قــرار دادن تم هــای واقعی تــر و بــه دور از هیاهــو در بطــن 
داســتان بــازی شــدم و بیــش از پیــش بــه اهمیــت درجــه ســنی در کیفیــت 
بازی هــا پــی بــردم. ایــن مقالــه هیــچ ربطــی بــه The Last Of Us نــدارد 
 Uncharted 4: A Thief’s ولــی نمی تــوان از تاثیــر شــگرف آن بــازی روی
End صــرف نظــر کــرد. داســتان ایــن نســخه دیگــر بــه هیــچ وجــه پیــش پــا 
افتــاده و ســاده نیســت. داســتان ایــن نســخه پیچیدگی هــا و ظرافت هــای 
بســیاری را در دل خــود جــای داده کــه پیــش از ایــن هیــچ گاه در ایــن ســری 
شــاهد آن هــا نبوده ایــم. داســتان ایــن نســخه بــه شــکل کامــًا واضحــی 
تاریک تــر شــده اســت. ایــن تاریک تــر شــدن داســتان باعــث شــده تــا ایــن 
نســخه شــاهد یــک جهــش )و نــه صرفــًا یــک پیشــرفت کوچــک( نســبت به 
نســخه های قبلــی از لحــاظ داســتانی شــود. داســتان بــازی بــه طــور عجیبــی 
نســبت بــه نســخه های قبلــی ملموس تــر و باورپذیرتــر شــده و روایــت آن 
هــم از همیشــه جذاب تــر شــده اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه بررســی 
دقیــق داســتان ایــن بــازی نیازمنــد برخــی اســپویل ها اســت، پــس 
اگــر بــازی را هنــوز بــه اتمــام نرســانده اید یــا بــه هــر دلیلــی دوســت 
نداریــد داســتان آن بــرای شــما فــاش شــود، از خوانــدن ادامــه ایــن 

بخــش صــرف نظــر کنیــد.
داســتان ایــن نســخه چندیــن ســال بعــد از وقایــع نســخه قبلــی رقــم 
 )Nathan Drake( می خــورد. هنــوز هــم شــخصیت اصلــی نیتــن دریــک
ــی  ــا نیتن ــد ب ــن جدی ــه نیت ــد ک ــت، هرچن ــاک اس ــتنی و بی ب ــت داش دوس
کــه خاطــرات زیــادی بــرای مــا خلــق کــرده تفاوت هــای شــگرفی دارد. 
نیتــن دریــک بــه نوعــی از یافتــن غنایــم و گنج هــای باســتانی و ارزشــمند 
ــود  بازنشســته شــده و راهــی متفــاوت بــرای زندگــی و امــرار معــاش خ
گزینــش کــرده اســت. او در یــک شــرکت اســقاط فلــزات کار می کنــد و 
ســعی دارد تــا بــه دور از هیاهــو و ماجراهــای گذشــته بــا همســر خــود یعنی 
النــا فیشــر )Elena Fisher( زندگــی کنــد. یکــی از ظرافت هــای داســتانی 
ــان  جدیدتریــن نســخه از ســری Uncharted همیــن رابطــه زناشــویی می
نیتــن دریــک و النــا فیشــر اســت. آن هــا دیگــر آن جوانــان پرشــور و نشــاط و 
ســر بــه هــوای نســخه های قبــل نیســتند و بــه واســطه عهــد ازدواج، بایــد 
ــی  ــد. دوری از زندگ ــادی بزنن ــای زی ــه فداکاری ه ــت ب ــر دس ــرای یکدیگ ب
گذشــته بــرای نیتــن ســخت اســت و زندگــی قدیــم او ســایه ای ســنگین بــر 
ســر زندگــی ایــن روزهایــش انداختــه، ولــی بــه خاطــر النــا هــم کــه شــده 

ــی رود.  ــد نم ــای جدی ــراغ ماجراجویی ه ــه س ب

یکــی از نــکات مثبــت ایــن ســری کــه کمتــر بــه آن اشــاره شــده، تــم 
کلــی داســتانی بــازی اســت. در ایــن ســری همیشــه بــه دنبــال یافتــن 
ــم  ــا ه ــی آن ه ــه همگ ــه البت ــم ک ــی بوده ای ــمند و تاریخ ــای ارزش گنجینه ه
طبــق برخــی مســتندات واقعــی هســتند. در نســخه اول بــه شــهر گمشــده 
طــا ســفر کردیــم تــا تابــوت طایــی ال دورادو را پیــدا کنیــم. در نســخه دوم 
بــه شــهر افســانه ای شــامباال )Shambhala( رفتیــم تــا ســنگ چینتامانــی 
)Chintamani( را بــه دســت آوریــم و در نســخه ســوم بــه جســتجو بــرای 
 Iram of the( ــاد ــام ارم ذات العم ــه ن ــری ب ــانه ای دیگ ــهر افس ــن ش یافت
Pillars( پرداختیــم. ایــن ســری توانســته بــا در آمیختن واقعیــات و خیاالت 
نویســندگان، دســت بــه پــرورش داســتانی حســاب شــده بزنــد کــه هــم تــا 
حــدودی اعتبــار تاریخــی دارد و می توانــد بازی بــازان را بــا اطاعــات حقیقــی 
جالبــی آشــنا کنــد و هــم بســتری مناســب بــرای ماجراجویی هــای نیتــن دریک 
ــا )Libertalia( و  ــره لیبرتالی ــا جزی ــارم آن ه ــخه چه ــد. در نس ــم کنن فراه
گنــج افســانه ای دزد دریایــی بــزرگ هنــری ایــوری را بــه عنــوان درون مایــه 
اصلــی داســتان انتخــاب کرده انــد. در نســخه های قبلــی هــم حداقــل یــک 
شــخصیت تاریخــی در بــازی وجــود داشــت. در نســخه اول ســر فرانســیس 
دریــک )Sir Francis Drake( بــه عنــوان شــخصیت تاریخــی اصلــی در 
بــازی حضــور داشــت و بــه او اشــارات فراوانــی شــد. در نســخه دوم نوبــت 
ــفرنامه او  ــک از س ــن دری ــا نیت ــید ت ــو )Marco Polo( رس ــو پول ــه مارک ب
بــرای پیشــبرد اهــداف اش اســتفاده کنــد. نســخه ســوم هــم از شــخصیت 
تــی ای لورنــس )T.E Lawrence یــا همــان لورنــس عربســتان( بهــره 
بــرده بــود. در ایــن نســخه روی شــخصیت های هنــری ایــوری و تومــاس تــو 
)Thomas Tew دیگــر دزد دریایــی معــروف آن دوره( مانــور داده شــده و 

ایــن مســئله بــاز هــم بــه عیــار داســتانی بــازی افــزوده اســت.

از ال دورادو تا لیبرتالیا
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 ایــن رونــد همیشــگی امــا بــا ورود بــرادر نیتــن 
یعنــی ســم دریــک )Sam Drake( بــه داســتان 
ــه  ــده ک ــور می ش ــد. تص ــادی می کن ــرات زی تغیی
ســم جــان خــود را از دســت داده؛ ســالیان پیــش 
نیتــن و ســم بــه همــراه فــردی ثروتمنــد بــه 
ــن گنج هــای  ــال یافت ــه دنب ــام ریــف )Rafe( ب ن
بــه جــای مانــده از دزد دریایــی معــروف کاپتــان 
ــی  ــد ول ــوری )Henry Avery( بوده ان ــری ای هن
ــرار  ــه ق ــت گلول ــورد اصاب ــم م ــی س ــی اتفاقات ط
می گیــرد و دیگــر هــم خبــری از او نشــده اســت. 
ــه  ــر و کل ــاره س ــال دوب ــس از 15 س ــان و پ ناگه
ســم پیــدا می شــود. او از نیتــن تقاضــای کمــک 
دارد، او می خواهــد تــا بــه ســراغ کار ناتمــام و 
قدیمــی خــود بــرود، پیــدا کــردن گنجینــه عظیــم 
عامــل  می گویــد  نیتــن  بــه  او  ایــوری.  هنــری 
ــه  ــزرگ ب ــدان خافــکاری ب نجــات یافتــن او از زن
نــام هکتــور آلــکازار )Hector Alcazar( بــوده 
اســت و او در عــوض نجــات دادن ســم از زنــدان، 
گنجینــه ایــوری را طلــب کــرده اســت. بــا ایــن 
ــود  ــا وج ــن را ب ــود نیت ــق می ش ــم موف ــه س بهان
ــراغ  ــه س ــد و ب ــراه کن ــود هم ــا خ ــی او ب نارضایت
ســالیوان  ادامــه  در  بــرود.  خــود  ناتمــام  کار 
آن دو همــراه می شــود  بــا  )Sullyvan( هــم 
تــا در قالــب تیمــی ســه نفــره بــه ماجراجویــی 
و  پختــه  شــخصیت  بــه  بایــد  اواًل  بپردازنــد. 
ــوان او  ــی می ت ــه حت ــود ک ــاره ش ــم اش ــب س جال
را هم طــراز بــا نیتــن دریــک دانســت )البتــه 
ــم!( او  ــن ندانی ــر از نیت ــرتر و برت ــر او را از س اگ
شــخصیتی پیــش پــا افتــاده و تحمیلــی کــه صرفــًا 
بــرای پیــش بــردن داســتان بــازی بــه آن افــزوده 
شــده نیســت و شــخصیت او واقعــًا پرداخــت 

خوبــی دارد کــه در ادامــه بیشــتر در مــورد آن 
صحبــت خواهیــم کــرد. همــان طــور کــه احتمــااًل 
حــدس زده ایــد ریــف شــخصیت منفــی اصلــی 
ایــن نســخه اســت. او هــم بــه دنبــال یافتــن 
غنایــم ایــوری بــوده و در طــی ایــن ســال ها خــود 
ــتجو  ــه دادن جس ــه ادام ــغول ب ــی مش ــه تنهای ب
او در  بــوده اســت.  پیــدا کــردن آن هــا  بــرای 
 )Nadin( ــن ــام نیدی ــه ن ــخصی ب ــن راه از ش ای
نیــز کمــک می گیــرد، زنــی سرســخت کــه ارتشــی 
خصوصــی را اداره می کنــد. نیتــن بــرای کمــک 
دروغ هــای  تــا  می شــود  مجبــور  بــرادرش  بــه 
بزرگــی بــه همســرش بگویــد و باالخــره دوبــاره 
بــه همــراه بــرادر خویــش بــه ســراغ یــک پــروژه 
ناتمــام بــرود. در ادامــه ماجراهــای دیگــری نیــز 
رخ می دهــد کــه داســتان بــازی را در باالتریــن 
مجمــوع  در  و  می دارنــد  نــگاه  ممکــن  حــد 
کاســته  بــازی  داســتان  از جذابیــت  گاه  هیــچ 
نمی شــود. بــازی چندیــن پیچــش داســتانی دارد 
کــه تــا حــدودی غیرمنتظــره هســتند و می تــوان 
از آن هــا بــه عنــوان یکــی از نقــاط قــوت داســتان 
بــازی نــام بــرد. داســتان بــازی یــک ســر و گــردن 
بهتــر و جالب تــر از نســخ قبلــی روایــت می شــود 
و واقعــًا بایــد از ایــن نظــر نیــل دراکمــن و بــروس 
اســتارلی را ســتود. بــه شــخصه انتظــار نداشــتم 
پــس از جدایــی امــی هنیــگ )کــه بــه نوعــی 
اصلــی  نویســنده  و  ســری  ایــن  اصلــی  خالــق 
آن محســوب می شــد( بــازی حداقــل از لحــاظ 
داســتانی پیشــرفت چندانــی داشــته باشــد و 
تصــور می کــردم نیــل دراکمــن بــا توجــه بــه 
کنــد  موفقیت هــای The Last Of Us ســعی 
 Uncharted 4: A Thief’s End تــا بی جهــت

ــدودی  ــا ح ــه ت ــد، البت ــک کن ــه آن نزدی ــز ب را نی
هــم شــاهد ایــن مســئله هســتیم ولــی نســخه 
نســخه  وجــه  هیــچ  بــه   Uncharted جدیــد 
تمایــز یافتــه ای از The Last Of Us نیســت. 
داســتان بــازی کمــی تاریک تــر از نســخ قبلــی 
می رســد  نظــر  بــه  هــم  دراماتیک تــر  اســت، 
ولــی نــه بــه انــدازه The Last Of Us تیــره 
و تــار اســت و نــه قصــد دارد تــا همچــون آن 
بــازی خشــن و ددمنشــانه بــه نظــر آیــد کــه ایــن 
دراماتیک تــر شــدن بــازی از یــک جهــت ضــروری 
 Uncharted 4: A Thief’s بــه نظــر می رســید؛
ــه  ــت و ب ــری اس ــن س ــخه از ای ــن نس End آخری
نوعــی حســن ختامــی بــر یکــی از بزرگ تریــن 
ســری بازی هــای صنعــت بازی هــای کامپیوتــری 
ــه شــمار مــی رود پــس آخریــن نســخه آن هــم  ب
بایــد وداعــی خــوش و شــیرین بــا طرفــداران 
دراماتیــک  ضــرورت  ایــن  و  باشــد  داشــته 
بــه خوبــی  را  ایــن زمینــه خــود  شــدن آن در 
هــم  شــخصیت ها  مــورد  در  می دهــد.  نشــان 
صحبت هــای زیــادی می تــوان کــرد. بگذاریــد در 
ابتــدا بــه نیتــن دریــک بپردازیــم. نیتــن در ایــن 
ــه و پختــه شــده اســت. او  نســخه کامــًا باتجرب
دیگــر آن جــوان بی پــروا و پرشــور ســابق نیســت 
و بــه خانــواده اش بیشــترین توجــه را دارد. خــود 
ــد،  ــی نباش ــع راض ــن وض ــدان از ای ــاید چن او ش
ولــی می دانــد کــه در حــال انجــام کار درســت 
اســت. نیتــن دریــک شــخصیت جالبــی دارد، امــا، 
مهم تریــن نکتــه در مــورد وی ایــن اســت کــه او 
ــاور نیســت.  یــک قهرمــان فانتــزی و غیرقابــل ب
او همــواره تــا حــد مــرگ پیــش مــی رود ولــی 

نمی میــرد. 
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خــود  شــاید  نکتــه  ایــن  کــه  اســت  درســت 
»غیرقابــل بــاور« باشــد ولــی نســبت بــه خیلــی 
از قهرمانــان دیگــر کــه انبوهــی از دشــمنان را 
از پیــش رو برمی دارنــد بــدون آن کــه صــورت 
آن هــا کوچک تریــن خراشــی بــردارد، او باورپذیــر 
اســت. شــخصیت پــردازی او در ایــن نســخه بــه 
بلــوغ کامــل رســیده اســت، او دیگــر یــک انســان 
کــه  می رســد  نظــر  بــه  عیــار  تمــام  و  کامــل 
بی گــدار بــه آب نمی زنــد و تمــام تــاش خــود را 
ــدد.  ــه کار می بن ــواده اش ب ــرای حفاظــت از خان ب
النــا نیــز شــخصیتی ماجراجــو و جالــب بــه ماننــد 
همــراه  ســالیوان  دارد.  پیشــین  نســخه های 
همیشــگی و دوســت داشــتنی نیتــن نیــز در ایــن 

ــن  ــازه وارد ای ــخصیت ت ــور دارد. ش ــخه حض نس
نســخه یعنــی ســم امــا بیشــترین نگاه هــا را بــه 
خــود جلــب می کنــد. او همچنــان بــه اهــداف 
دوران کودکــی و نوجوانــی اش پایبنــد اســت؛ 
او قصــد دارد تــا گنــج ایــوری را بیابــد و بــرای 
خــود ثــروت و افتخــار زیــادی بــه هــم بزنــد. وی 
در ایــن راه از هیــچ عملــی فروگــذار نیســت و 
ــار  ــا یــک ب بــه کمــک نیتــن دریــک قصــد دارد ت
بــرای همیشــه بــه گنــج افســانه ای ایــوری دســت 
یابــد. متاســفانه دو شــخصیت منفــی داســتان، 
پــردازی  شــخصیت  اصــًا  نیدیــن  خصوصــًا 
ــه  ــف رفت ــخصیت ری ــه ش ــد. البت ــبی ندارن مناس
رفتــه بهتــر بــه مخاطبــان شناســانده می شــود و 

ــا ابعــاد جدیــدی از شــخصیت  ــازی ب در انتهــای ب
نیدیــن در حــد  ولــی  رو می شــویم،  بــه  رو  او 
ــی  ــی باق ــدی و معمول ــک بع ــده« ت ــک »آدم ب ی
می مانــد و اصــًا تبدیــل بــه شــخصیتی مانــدگار 
ــه  ــل از عرض ــه قب ــد ک ــًا می دانی ــود. حتم نمی ش
ــادی  ــای زی ــن صحبت ه ــل دراکم ــخه نی ــن نس ای
در مــورد پایــان بنــدی آن کــرد و انتظــارات را بــه 
ــان  ــرد. متاســفانه بایــد گفــت پای ــاال ب شــدت ب
بنــدی بــازی اصــًا در حــد ادعاهــای نیــل دراکمــن 
برخــی  کــه  انتظاراتــی  نتوانســته  و  نیســت 
طرفــداران داشــتند را بــرآورده کنــد. بــه عقیــده 
نگارنــده نیــز پایــان بنــدی بــازی می توانســت 
بهتــر باشــد، شــاید بــرای نســخ قبلــی همیــن 
ســری ایــن پایــان بنــدی بــه انــدازه کافــی خــوب 
و راضــی کننــده بــود، ولــی بــرای ایــن نســخه 
ــا ادعاهــا و حرف هــای نیــل دراکمــن،  خصوصــًا ب
ایــن پایــان بنــدی خیلــی راضــی کننــده نیســت. 
بــه هــر حــال حرف هــای نیــل دراکمــن را می تــوان 
بــه پــای بــازار گرمــی گذاشــت. در مجمــوع از 
لحــاظ داســتانی ایــن نســخه عملکــرد بســیار 
می توانســت  کــه  بخشــی  تنهــا  و  دارد  خوبــی 
بهتــر باشــد، پایــان بنــدی بــازی اســت کــه البتــه 
ســازندگان  ولــی  نشــده  کار  ضعیــف  هــم  آن 
ــر عمــل  می توانســتند یــک ســر و گــردن جالب ت

ــپویلر. ــان اس ــد. پای کن
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نســخه های قبلــی کــم و بیــش تعــادل و تــوازن خوبــی میــان بخش هــای اکشــن و بخش هــای 
ماجراجویــی بــه وجــود آورده بودنــد، هرچنــد هنــوز هــم ایــن تــوازن و تعــادل جــای کار 
ــرار شــده  ــدی برق ــن و جدی ــه شــکل نوی ــوازن ب ــن ت ــد ای ــخه جدی بیشــتری داشــت. در نس
ــه و بیــش  ــه شــکل چشــم گیری افزایــش یافت ــن نســخه ب ــی در ای ــزان ماجراجوی اســت. می
از همیشــه حــس یــک یابنــده گنــج بــه بازی بــازان القــا می شــود. در ایــن نســخه بــه 
ــره  ــن صخ ــدن از ای ــر پری ــد، درگی ــمنان می پردازی ــا دش ــمکش ب ــه کش ــه ب ــی ک ــان میزان هم
ــد.  ــد ش ــکاتلند خواهی ــتان های اس ــا قبرس ــتوایی ی ــای اس ــی و کاوش در جزیره ه ــه آن یک ب
ســازندگان بــه خوبــی فهمیده انــد کــه دیگــر نیــازی نیســت بــرای جــذب مخاطبــان از نیتــن 
دریــک یــک ماشــین کشــتار بســازند، بــه همیــن جهــت او ایــن بــار بیــش از هــر زمــان دیگــری 
ــز بیــش از هــر زمــان دیگــری حــس و حــال یــک  ــازان نی ــه دل طبیعــت وارد شــده و بازی ب ب
ماجراجویــی کامــل بــرای یافتــن گنجــی تاریخــی و ارزشــمند را خواهنــد داشــت. ماجراجویــی 
و کاوش در ایــن نســخه از همیشــه پررنگ تــر شــده اســت و نقــش مهمــی در پیشــبرد بــازی 
دارد. در ایــن نســخه بــا نیتــن دریــک بــه مناطــق مختلفــی ســفر خواهیــم کــرد، از اســکاتلند 
ــک  ــن دری ــه نیت ــت ک ــفرها آن اس ــن س ــی ای ــترک تمام ــه مش ــکار. نکت ــا ماداگاس ــه ت گرفت
بایــد در دل آن هــا بــه ماجراجویــی بــرای یافتــن ســرنخ هایی از گنجینــه عظیــم هنــری ایــوری 
بپــردازد. هســته اصلــی گیــم پلــی بــه ظاهــر بــدون تغییــر مانــده اســت. نیتــن دریــک هنــوز 
ــمنان  ــا دش ــد و در راه ب ــل کن ــا را ح ــرود، معماه ــاال ب ــف ب ــای مختل ــات و بناه ــد از ارتفاع بای
بــه مبــارزه بپــردازد. البتــه بایــد اشــاره کنیــم کــه ایــن تنهــا ظاهــر قضیــه اســت، هــر چنــد 
ــر  ــه وجــود آوردن تغیی ــی ب ــه نظــر می آیــد. در چنیــن بازی های ــادی درســت ب ــا حــد زی کــه ت
بنیادیــن در گیــم پلــی غیرممکــن اســت، ولــی اگــر گیــم پلــی بــازی کامــًا بــدون تغییــر نســبت 
ــی  ــه گــوش خواهــد رســید. نات ــان ب ــراض مخالف ــد هــم صــدای اعت ــه گذشــته باقــی بمان ب
داگ بــه خوبــی از ایــن مســئله آگاه بــوده اســت، بــه همیــن جهــت همــان قــدر کــه شــما در 
ــد داشــت، حــس  ــازی حــس آشــنا و دوســت داشــتنی همیشــگی را خواهی ــه ب ــگام تجرب هن
ــا تجربــه جدیــدی رو بــه رو شــده اید. پیش تــر بــه یکــی از تفاوت هــای  خواهیــد کــرد کــه ب
ــط  ــان پررنــگ شــدن نقــش کاوش در محی ــم، منظــور هم ــازی پرداختی ــی ب ــم پل ــزرگ در گی ب
و ســکوبازی های همیشــگی اســت. عــاوه بــر آن، یــک قــاب جدیــد هــم بــه فهرســت ابــزار 
نیتــن دریــک افــزوده شــده اســت. ایــن قــاب نقــش مهمــی در گیــم پلــی بــازی ایفــا می کنــد 
و بــدون آن عمــًا ماجراجویــی نیتــن دریــک هیــچ گاه بــه ســرانجام نمی رســید. نیتــن دریــک 
از قــاب بــرای بــاال رفتــن از صخره هــا، پریــدن میــان دو صخــره و ... اســتفاده می کنــد. 
اســتفاده از قــاب هــم بســیار راحــت و دلچســب اســت، تنهــا بایــد کلیــد L1 را فشــار دهیــد 
تــا بتوانیــد از آن اســتفاده کنیــد. در مــورد حــرکات نیتــن دریــک نیــز تنهــا می تــوان گفــت 
انیمیشــن های مربــوط بــه حرکــت شــخصیت ها کامــًا نــرم و عالــی بــه نظــر می رســد و بیــش 
از هــر زمــان دیگــری پرش هــا و جســت و خیزهــای نیتــن دریــک طبیعــی و باورپذیــر بــه نظــر 
ــتند،  ــا هس ــان معماه ــری هم ــن س ــی ای ــم پل ــر گی ــای دیگ ــر از بخش ه ــی دیگ ــد. یک می رس
هــر چنــد کــه ســخت اســت نــام آن هــا را »معمــا« نهــاد! عمدتــًا در ایــن ســری بــا پازل هــای 

ــد. ــاب می آمده  ان ــه حس ــح ب ــگ تفری ــک زن ــًا ی ــه صرف ــده ایم ک ــه ش ــاده ای مواج س

البتــه در  ایــن نســخه کــه  از ویژگی هــای  یکــی دیگــر 
مــورد آن در متــن اصلــی صحبتــی نشــد، بخــش چنــد نفــره 
اســت. ایــن اولیــن بــاری نیســت کــه در ایــن ســری شــاهد 
ــی همــان طــور  ــد نفــره هســتیم ول وجــود یــک بخــش چن
کــه انتظــار می رفــت از ایــن نظــر نیــز بــازی پیشــرفت های 
زیــادی بــه خــود دیــده و نشــان می دهــد کــه ناتــی داگ 
ــرده اســت. در بخــش  ــاد نب ــز از ی ــد نفــره را نی بخــش چن
چنــد نفــره بازی بــازان در قالــب دو گــروه در برابــر یکدیگــر 
صــف آرایــی خواهنــد کــرد و بــه مبــارزه بــا هــم خواهنــد 
پرداخــت. در ایــن بخــش می تــوان یکــی از شــخصیت های 
ایــن ســری را انتخــاب کــرد و بــا اســتفاده از گنجینه  هایــی 
کــه در هــر نقشــه وجــود دارد، دســت بــه خریــداری مــوارد 
مختلفــی زد. نقشــه های بخــش چنــد نفــره نیــز اکثــرًا بــر 
اســاس همــان محیط هــای موجــود در بخــش تــک نفــره 
ــری  ــی کم نظی ــت طراح ــن جه ــه همی ــده اند و ب ــاخته ش س
دارنــد. بخــش چنــد نفــره بــازی بــه صــورت 60 فریــم بــر 
ــر خــاف  ــه اجــرا می شــود و رزولوشــن 900p دارد )ب ثانی
بخــش تــک نفــره کــه رزولوشــن 1080p دارد و بــه صــورت 
30 فریــم بــر ثانیــه اجــرا می شــود( کــه البتــه نبایــد 
چنــدان بــه رزولوشــن بخــش چنــد نفــره بــازی خــرده 
گرفــت، چــرا کــه بــه هــر حــال در بخــش چنــد نفــره نــرخ 
فریــم اهمیــت بیشــتری دارد و ســازندگان هــم بــه خوبــی 
توانســته اند ایــن بخــش را بــه صــورت 60 فریــم بــر ثانیــه 
از آب دربیاورنــد. در کل بخــش چنــد نفــره ایــن بــازی نیــز 
ــرار  ــرده. ق ــر ب ــازی را باالت ــت و ارزش ب ــوب اس ــیار خ بس
اســت تــا ناتــی داگ بــا ارائــه بســته های الحاقــی مختلــف 
مربــوط بــه بخــش چنــد نفــره، آن را بیــش از پیــش بســط 

دهــد کــه ایــن هــم خبــر خوبــی بــه شــمار مــی رود.
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 البتــه نســخه ســوم کــم و بیــش از ایــن نظــر بهتــر و درخشــان تر از 
نســخه های دیگــر ظاهــر شــد ولــی بــه طــور کلــی نمی تــوان معماهــا را یــک 
بخــش اساســی در ســری Uncharted محســوب کــرد. در ایــن نســخه هــم 
کــم و بیــش بــا معماهــای ســاده ای رو بــه رو هســتیم، هرچنــد کــه واقعــًا 
نمی تــوان آن هــا را معمــا نامیــد و بیشــتر بــه چنــد پــازل ســاده شــبیه 
هســتند. همیــن پازل هــا البتــه تنــوع خوبــی بــه بــازی داده انــد و مخصوصــًا 

از آن جایــی کــه بعــد ماجراجویــی در ایــن نســخه پررنگ تــر شــده می تــوان 
ــوز  ــاد کــرد. متاســفانه هن ــازی ی ــت ب ــکات مثب ــوان یکــی از ن ــه عن از آن ب
عــده ای می پندارنــد کــه ایــن بــازی بایــد دارای چندیــن معمــای الینحــل و 
بســیار ســخت می بــود تــا نســبت بــه نســخه های قبلــی پیشــرفتی حاصــل 
می شــد ولــی ایــن تفکــر کامــًا اشــتباه اســت و از پایــه ایــراد دارد. اساســًا 
ــوع  ــه تن ــی و البت ــس ماجراجوی ــتر ح ــای بیش ــرای الق ــا ب ــا تنه ــن معماه ای
ــداد  ــه تع ــرادی ب ــوان ای ــس نمی ت ــده اند پ ــی ش ــازی طراح ــه ب ــیدن ب بخش
کــم آن هــا یــا آســان بودن شــان وارد کــرد. پیشــرفت بعــدی بــازی نســبت 
بــه نســخه های قبلــی بزرگ تــر شــدن محیط هــا اســت. دیگــر همچــون 
قســمت های قبلــی در محیط هــای عمدتــًا کوچــک مجبــور بــه یافتــن ســرنخ 
بــرای رســیدن بــه گنــج نیســتیم و محیط هــا در ایــن نســخه بســیار وســیع 
ــاور هســتند. ایــن وســیع بــودن محیط هــا در برخــی مراحــل بیشــتر  و پهن
خــود را نمایــان می کننــد و باعــث می شــوند کــه بازی بــاز واقعــًا حــس کنــد 
ــودن  ــزرگ ب ــن ب ــت. ای ــده اس ــریک ش ــم ش ــی عظی ــک ماجراجوی ــه در ی ک
بــازی کوچک تریــن ضربــه ای وارد  بــه میــزان جزئیــات  البتــه  محیط هــا 
نکــرده و Uncharted 4: A Thief’s End از لحــاظ جزئیــات در باالتریــن 
ــرد.  ــم ک ــت خواهی ــورد آن صحب ــر در م ــه جلوت ــرار دارد ک ــن ق ــطح ممک س
ــه  ــر حوصل ــا اگ ــد ت ــازه می ده ــما اج ــه ش ــا ب ــدن محیط ه ــر ش ــن بزرگ ت ای
کاوش و جســتجو در محیــط را داریــد، بــه گوشــه و کنار آن ســرک بکشــید و 
بــه مــوارد جالبــی چــون آن گنج هــای قابــل جمــع آوری همیشــگی ایــن ســری 
یــا حتــی مــوارد جدیــدی بــرای اضافــه شــدن بــه دفترچــه یادداشــت نیتــن 
دریــک بــر بخوریــد. تمامــی این هــا بــه لطــف بزرگ  تــر شــدن محیط هــا 
میســر شــده اند و در ایــن نســخه بــرای پیــدا کــردن تمامــی آیتم  هــای 
قابــل جمــع آوری بایــد زحمــت زیــادی کشــید. در برخــی محافــل از ضربــه 
زدن ایــن مســئله بــه بــازی گلــه شــده بــود ولــی واقعــًا ایــن موضــوع 
ــازندگان  ــارت س ــًا مه ــت و اتفاق ــزده اس ــازی ن ــه ب ــیبی ب ــن آس کوچک تری
در خلــق محیط هایــی بــزرگ و پرجزئیــات را بــه رخ می کشــد. بزرگ تــر 
شــدن محیط هــا یــک حســن بــزرگ دیگــر نیــز دارد، بــه لطــف ایــن  مســئله 
ــش  ــمنان را از پی ــد دش ــت داری ــه دوس ــور ک ــان ط ــد هم ــون می توانی اکن
ــمنان  ــدام دش ــه اول ک ــت ک ــا شماس ــاب ب ــت انتخ ــد. در حقیق رو برداری
ــد و  ــدود نمی کن ــه مح ــن زمین ــما را در ای ــًا ش ــازی اص ــد. ب ــن ببری را از بی
آزادی عمــل بســیار زیــادی را بــه شــما القــا می کنــد. سیســتم تیرانــدازی 
در بــازی نیــز هــم چنــان شــبیه بــه گذشــته اســت و تغییــر خــاص و بزرگــی 

بــه خــود ندیــده. 
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در ایــن زمینــه بایــد البتــه اشــاره کــرد اســلحه های موجــود در بــازی هــم 
ــی شــاهد آن هــا  ــان مــواردی هســتند کــه در ســه نســخه قبل ــًا هم تقریب
ــی  ــد ول ــل کن ــر عم ــت بهت ــازی می توانس ــر ب ــن نظ ــاید از ای ــم و ش بوده ای
ــش  ــه دار ارت ــر رتب ــک افس ــک ی ــن دری ــه نیت ــی ک ــال از آن جای ــر ح ــه ه ب
نیســت و بــه زرادخانــه ملــی دسترســی نــدارد، می تــوان از ایــن مــورد نیــز 
چشم پوشــی کــرد. هنــوز هــم مبــارزات تــن بــه تــن نقشــی اساســی در بازی 
دارنــد و یــک رکــن اساســی بــه شــمار می رونــد. گســتره فنونــی کــه نیتــن 
دریــک قــادر بــه اجــرای آن هــا اســت کمــی بیشــتر شــده و مبــارزه تــن بــه 
تــن بــا دشــمنان از همیشــه لــذت بخش تــر بــه نظــر می رســد. یکــی دیگــر 
از الگوبرداری هــای ســازندگان از The Last Of Us سیســتم مخفــی کاری 
اســت. در ایــن نســخه سیســتم مخفــی کاری در بــازی وجــود دارد و نحــوه 
عملکــرد آن بســیار شــبیه بــه The Last Of Us اســت. در ایــن نســخه 
می تــوان بــدون شــلیک حتــی یــک گلولــه تمامــی دشــمنان یــک منطقــه را 
از میــان برداشــت. سیســتم مخفــی کاری بــازی کامــًا طراحــی خوبــی دارد 
ــا  ــد ت ــب می کن ــما را ترغی ــازی ش ــاال ب ــختی ب ــای س ــًا در درجه ه و مخصوص
از مخفــی کاری بــرای پیشــروی اســتفاده کنیــد. همــان طــور کــه می دانیــد 
اســتفاده می کننــد  از مخفــی کاری  کــه  هــوش مصنوعــی در عناوینــی 
 Uncharted مســئله ای حیاتــی اســت. در نــگاه اول هــوش مصنوعــی در
بســیار  عکس العمل هــای  دشــمنان  اســت.  عالــی   4: A Thief’s End
طبیعــی و دقیقــی از خــود نشــان می دهنــد، یارهــای شــما هــم رفتــار 
خوبــی دارنــد و نــه بــه انــدازه خودتــان، ولــی تــا حــدودی در زمینــه کشــتن 
دشــمنان موثــر ظاهــر می شــوند. کســانی کــه The Last Of Us را بــازی 
کرده انــد حتمــًا یادشــان اســت کــه بــا وجــود هــوش مصنوعــی حیــرت 
انگیــز بــازی، دشــمنان وقتــی کــه جوئــل مخفــی شــده بــود هیــچ گاه متوجــه 
حضــور الــی نمی شــدند و الــی بــه راحتــی از جلــوی چشــمان آن هــا بــه ســمت 
ــن 4  ــی استیش ــخه پل ــه در نس ــب ک ــکل عجی ــن مش ــد. ای ــری می دوی دیگ
 A Thief’s :4 Uncharted بــازی هــم رفــع نشــده باقــی مانــد، بــاز هــم در
End خــود را نمایــان کــرده اســت. متاســفانه ایــن مشــکل عجیــب و غریــب 
 The Last و البتــه گاهــی خنــده دار اعتراضــات زیــادی را هنــگام عرضــه
Of Us بــه همــراه داشــت و انتظــار می رفــت ناتــی داگ ایــن مشــکل را در 
ــی ایــن معضــل هــم چنــان بــه قــوت خــود  بــازی بعــدی خــود حــل کنــد ول
ــده اید و  ــی ش ــه ای مخف ــما گوش ــه ش ــد ک ــش می آی ــًا پی ــت. گاه ــی اس باق
ــم در  ــد آن ه ــما می آی ــمت ش ــه و دوان دوان س ــا عجل ــما ب ــراه ش ــار هم ی
حالــی کــه یکــی از دشــمنان در حــال نــگاه کــردن اوســت! دشــمنان در ایــن 
مواقــع هیــچ عکس العملــی از خــود نشــان نمی دهنــد و گویــی فقــط نســبت 
بــه حضــور نیتــن دریــک حســاس اند! ایــن مســئله مربــوط بــه درجــه 
ســختی خاصــی هــم نیســت و در تمامــی درجه هــای ســختی مشــهود اســت. 

خوشــبختانه بــازی روی آخریــن درجــه ســختی چالــش برانگیــز و لذت بخــش 
اســت و بــرای افــراد حرفه ای تــر می توانــد انتخــاب مناســبی باشــد. طراحــی 
مراحــل هنــوز هــم بــه عنــوان یکــی از بزرگ تریــن نقــاط قــوت بــازی شــناخته 
ــار  ــن ب ــت. ای ــته اس ــز داش ــرفت نی ــته پیش ــه گذش ــبت ب ــود و نس می ش
مراحــل پــر از اتفاقــات و ماجراهــای هیجــان انگیــز و نفس گیــری هســتند 
کــه هــر کســی را بــه وجــد می آورنــد. از تعقیــب و گریزهــای هیجــان انگیــز 
گرفتــه تــا قایق ســواری در دل اقیانــوس همگــی در ایــن نســخه جــای 
گرفته انــد و ســطح کیفــی بــازی را بــه شــدت بــاال برده انــد. از لحــاظ گیــم 
پلــی بــا همــان فرمــول آشــنا و محبــوب همیشــگی رو بــه رو هســتیم کــه 
البتــه در ایــن نســخه ایــن فرمــول تــا باالتریــن حــد ممکــن تکامــل یافتــه 
ــازان رقــم خواهــد زد.  ــرای بازی ب ــی کــم و کاســت را ب ــه ای ب اســت و تجرب
تــا مدت هــا ایــن بــازی الگــوی ســازندگان دیگــر خواهــد بــود و از گیــم پلــی 
ــل  ــای نس ــن نمونه ه ــن و برتری ــه  تری ــل یافت ــی از تکام ــوان یک ــه عن آن ب

هشــتم بازی هــای کامپیوتــری یــاد خواهــد شــد.
ــرده،  ــرفت ک ــته پیش ــه گذش ــبت ب ــه نس ــت ک ــازی نیس ــی ب ــم پل ــا گی تنه
بلکــه گرافیــک بــازی هــم بــه معنــای واقعــی کلمــه بــا یــک »جهــش« مواجــه 
شــده اســت. ســری Uncharted همــواره از لحــاظ گرافیکــی پرچمــدار 
ســونی بــه حســاب می آمــده و در میــان عناویــن انحصــاری همیشــه یکــی از 
برتریــن و پیشــرفته ترین گرافیک هــا را ارائــه داده اســت. در نســل اخیــر 
شــاهد توجــه بیــش از انــدازه ســازندگان روی مســائل گرافیکــی بوده ایــم 
ــت در  ــای صحب ــا ج ــه اینج ــه البت ــی دارد ک ــئله ایرادات ــن مس ــه ای ــه البت ک

مــورد آن هــا نیســت. 
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درخواســت های  از  ناشــی  گرافیکــی  مســائل  روی  بــر  توجــه  افزایــش  ایــن 
طرفــداران اســت؛ در ایــن روزهــا مــردم بــا یــک نمایــش گرافیکــی پــر زرق و 
ــی  ــوند و بعض ــرگرم می ش ــی س ــازی واقع ــک ب ــتر از ی ــده بیش ــره کنن ــرق و خی ب
ــی داگ  ــد. نات ــمار می رون ــه ش ــی ب ــن گرافیک ــک ویتری ــًا ی ــازار صرف ــن ب از عناوی
ــم  ــاز ه ــی ب ــاظ گرافیک ــس از لح ــد پ ــن باش ــا برتری ــه زمینه ه ــد در هم می خواه
بــا دســت پــر بــه میــدان آمــده اســت. بافت هــا در بهتریــن کیفیــت ممکــن قــرار 
دارنــد و محــال اســت در یــک عنــوان کنســولی بتوانیــد نمونــه ای بهتــر نســبت 
ــین  ــز تحس ــازی نی ــاده ب ــا و خارق الع ــردازی پوی ــد. نورپ ــدا کنی ــازی پی ــن ب ــه ای ب
برانگیــز اســت. گاهــی پرتویــی از نــور خورشــید از شــکاف غــار بــه داخــل 
ــوید.  ــو آن می ش ــه مح ــد لحظ ــه چن ــت ک ــا اس ــم نواز و زیب ــدر چش ــد آن ق می تاب
ــا  ــورد آن ه ــت در م ــه صحب ــتند ک ــاد هس ــدر زی ــازی آن ق ــری ب ــای بص زیبایی ه
ــه آن هــا می اندازیــم.  ــا نگاهــی گــذرا ب ــه طــول خواهــد انجامیــد و تنه ــادی ب زی
ــه نظــر می رســد کــه بارهــا از صفحــه اســکرین  ــا و باشــکوه ب ــازی آن قــدر زیب ب
شــات تهیــه خواهیــد کــرد. البتــه در ایــن میــان توجــه ســازندگان بــه جزئیــات 
ــن  ــه کوچک تری ــی ب ــازی حت ــد. در ب ــم می آی ــه چش ــری ب ــز دیگ ــر چی ــش از ه بی
ــد  ــا را می بینی ــره مگس ه ــک جزی ــی در ی ــت. گاه ــده اس ــه ش ــز توج ــات نی جزئی
کــه مشــغول بــه پــرواز هســتند. نیتــن دریــک اگــر روی گل هــا ســر بخــورد 
ــل  ــی قاب ــکات گرافیک ــر از ن ــی دیگ ــود. یک ــود می ش ــف و گل آل ــن اش کثی پیراه
توجــه بــازی Draw Distance کم نظیــر آن اســت کــه گاهــًا باعــث خلــق مناظــر 
حیــرت انگیــزی می شــود. گرافیــک بــازی را  بــه راحتــی می تــوان بهتریــن گرافیــک 
کنســولی ایــن نســل )تــا بــه ایــن لحظــه( خطــاب کــرد. بــازی مشــکل فنــی خاصــی 
ــی  ــه شــخصه مشــکل فن ــا ســه بخــش، ب ــم در دو ی ــدارد و جــز افــت فری هــم ن
خاصــی در بــازی مشــاهده نکــردم. ایــن مســائل بــه هیــچ وجــه آن قــدر بــزرگ و 
پراهمیــت نیســتند کــه بــه خاطــر آن هــا تــاش ســازندگان بــرای ارائــه یــک بــازی 
بــا گرافیــک حیــرت انگیــز و البتــه بهینــه را زیــر ســوال ببریــم. البتــه آن مشــکات 
مربــوط بــه نــرخ فریــم نیــز پــس از دریافــت بــه روز رســانی روز اول حــل شــد. 
ناتــی داگ بــار دیگــر توانســته مرزهــای گرافیکــی را در هــم بشــکند و بــاز هــم 
قــدرت خــود را بــه عنــوان یکــی از برتریــن توســعه دهنــدگان از لحــاظ گرافیکــی 
بــه رخ رقبــا بکشــد. وظیفــه ســاخت موســیقی های بــازی بــر عهــده هنــری جکمــن 
)Henry Jackman( بــوده اســت. او کــه در عرصــه ســینما چهــره ای شــناخته 
 Just Cause 3 شــده اســت، ســال گذشــته هــم وظیفــه ســاخت موســیقی های
را بــر عهــده داشــت و عملکــرد خوبــی هــم از خــود نشــان داده بــود. او ایــن بــار 
ــی را  ــتنی و زیبای ــت داش ــای دوس ــرای Uncharted 4: A Thief’s End نواه ب
نواختــه اســت. موســیقی های بــازی کامــًا مبتنــی بــر اتفاقاتــی کــه رخ می دهنــد 
ــا بــازی دارنــد. در ابتــدا کــه او جایگزیــن  هســتند و هماهنگــی فوق العــاده ای ب
گــرگ ادمونســون )Greg Edmonson( شــده بــود برخــی اعتقــاد داشــتند کــه 

او شــاید نتوانــد بــه انــدازه ادمونســون درخشــان ظاهــر شــود،

سالطین صداپیشگی باز هم در کنار هم

همگــی مــا بــا یکدیگــر هم عقیــده هســتیم کــه در حــال حاضــر نــوالن 
نــورث و تــروی بیکــر در زمینــه صداپیشــگی در عرصــه بازی هــای 
کامپیوتــری حــرف اول را می زننــد. هــر دو بــه شــدت باســابقه و 
ــی  ــا یک ــور تنه ــد. حض ــم دارن ــدی ه ــه بلن ــتند و کارنام ــد هس کاربل
از ایــن دو شــخص کیفیــت صداگــذاری یــک اثــر را تــا حــد زیــادی 
ــا هــم در  ــد کــه هــر دوی آن هــا ب ــد؛ حــال تصــور کنی تضمیــن می کن
یــک بــازی وظیفــه صداگــذاری شــخصیت ها را بــر عهــده داشــته اند! 
نتیجــه مســلمًا جالــب خواهــد بــود. البتــه ایــن اولیــن بــاری نیســت 
کــه ایــن دو صداپیشــه بــا یکدیگــر همــکاری کرده انــد. اگــر یادتــان 
باشــد در The Last Of Us نیــز صداپیشــگی شــخصیت جوئــل 
بــر عهــده تــروی بیکــر بــود. البتــه نــوالن نــورث هــم در آن بــازی 
ــکاری  ــن هم ــن اولی ــود. ای ــد )David( ب ــخصیت دیوی ــذار ش صداگ
ــا  ــون آن ه ــی اکن ــت ول ــمار می رف ــه ش ــر ب ــا یکدیگ ــخص ب ــن دو ش ای
ــکار  ــم در Uncharted 4: A Thief’s End هم ــار ه ــم در کن ــاز ه ب
شــده اند ولــی ایــن بــار نــوالن نــورث صداپیشــگی شــخصیت اصلــی 
را بــر عهــده دارد و تــروی بیکــر صداگــذار ســم اســت. حضــور ایــن دو 
شــخصیت در کنــار هــم یکــی از نــکات مثبــت بــازی اســت و شــاید در 

ــا یکدیگــر باشــیم. ــاز هــم شــاهد همــکاری ایــن دو ب ادامــه ب
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امــا، اکنــون بــا اطمینــان می تــوان گفــت کــه او بســیار بهتــر از ادمونســون 
برآیــد.  بــازی  پــس وظیفــه خطیــر ســاخت موســیقی های  از  توانســته 
موســیقی  های بــازی هــم یــک پیشــرفت نســبت بــه نســخه های قبلــی 
بــه شــمار می رونــد. صداگــذاری شــخصیت ها نیــز بــه خوبــی صــورت 
ــورث  ــوالن ن ــد ن ــخص ش ــه مش ــی ک ــان وقت ــه، از هم ــت. البت ــه اس گرفت
 Troy( در پــروژه حضــور خواهــد داشــت و تــروی بیکــر )Nolan North(
ــز  ــاری ج ــد، انتظ ــد ش ــه خواه ــگان اضاف ــم صداپیش ــه تی ــم ب Baker( ه

ــوز  ــورث هن ــوالن ن ــه لطــف صداپیشــگی ن ایــن نمی رفــت. نیتــن دریــک ب
همــان شــخصیت شــوخ طبــع و دوســت داشــتنی همیشــگی اســت و تــروی 
بیکــر هــم در نقــش ســم کار خــود را بــه نحــو احســن انجــام داده. دیگــر 
صداپیشــگان هــم عملکــرد خوبــی از خــود نشــان داده انــد و بــه کار آن هــا 
 Uncharted 4: A ــه ــت ک ــد گف ــراق بای ــدون اغ ــت. ب ــرادی وارد نیس ای
Thief’s End فراتــر از یــک بــازی ســاده و صرفــًا یــک ســرگرمی چنــد 
ســاعته اســت. ایــن بــازی یــک حماســه اســت، حماســه ای کــه شــما را در 
ــا انتهــا  ــا خــود ت نقــش نیتــن دریــک در محوریــت خــود قــرار می دهــد و ب
همــراه می کنــد. ایــن بــازی توانســته یــک اثــر ســینمایی تمــام عیــار باشــد. 
بــازی در تمامــی زمینه هــا بهتریــن عملکــرد ممکــن را از خــود نشــان داده 
ــی داگ  ــرد. نات ــو بب ــه جل ــدم ب ــک ق ــازی را ی ــای بازیس ــته مرزه و توانس
نشــان داده کــه بــرای پیشــرفت نســبت بــه قبــل الزامــًا نیــازی بــه ســنت 
شــکنی نیســت و می تــوان بــا پایبنــد بــودن بــه اصــول قدیمــی، بــاز هــم 
ــد و  ــی داری ــن 4 دسترس ــی استیش ــه پل ــر ب ــرد. اگ ــت ک ــو حرک ــه جل رو ب
قصــد تجربــه ایــن بــازی را نداریــد، بهتــر اســت کًا کنســول خــود را کنــار 
بگذاریــد! اگــر کنســول داریــد ولــی هنــوز ایــن بــازی را تجربــه نکرده ایــد، 
هــر چــه ســریع تر آن را تهیــه کنیــد. اگــر هــم کنســول نداریــد ایــن بــازی 
خــود یــک دلیــل محکــم بــرای خریــد پلــی استیشــن 4 اســت. چندیــن ســال 
دیگــر وقتــی بــه فرزنــدان خــود بگوییــد کــه ایــن بــازی را در همــان ســال 
ــن  ــه ای ــا ب ــرد! ت ــد ک ــادت خواهن ــما حس ــه ش ــد، ب ــه کرده ای ــه تجرب عرض
بــازی  بهتریــن   Uncharted 4: A Thief’s End بــدون شــک لحظــه، 
اســت. هشــتم  نســل 

9.6
داستان خوب و روایت عالی آن – شخصیت پردازی مناسب -  گیم پلی پر هیجان و فوق العاده – طراحی بی نظیر 

مراحل – گرافیک کم نظیر و شگفت انگیز – صداگذاری عالی – موسیقی های شنیدنی – بخش چند نفره خوب

هوش مصنوعی دشمنان گاهًا مشکاتی دارد – پایان بندی داستان در حد وعده های سازندگان نیست )این مورد در 
ارزش گذاری نهایی لحاظ نشده است( 
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ســازنده ی »ِدیــس اکــس: شــکاف میــان بشــریت« )Deus Ex: Mankind Divided( یعنــی آیــداس مونتــرال پافشــاری می کنــد کــه کاربرهــا 
می تواننــد بــدون هیــچ پیش زمینــه  و مقدمــه ای وارد ایــن بــازی شــوند، امــا طبعــًا ارائــه ی یــک بک گرانــد یــا مقدمــه چیــز بــدی نیســت و کار از محکــم کاری 
عیــب نخواهــد کــرد. بــا ارائــه ی ایــن مقدمــه کــه چگونــه دیــس اکــس توانســت چهــره ی هنــر هشــتم را عــوض کنــد، احتمــااًل شــما هــم بیش تــر مشــتاق 

دیــدار بــا غــول بی شــاخ ودم آیــداس مونترالی هــا یعنــی شــکاف میــان بشــریت خواهیــد شــد.

نظم نوین جهانی مراقب توست
یونس بهرامی

Preview - پیش نمایش
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در اوایــل دهــه ی نــود بــود کــه »ایــد ســافت ور« 
)id Software( بــا ســاخت بازی هــای »دووم« 
ــه  ــوتر را ب ــبک ش ــت س ــتاین« توانس و »ولفنش
شــکل امــروزی راه انــدازی کنــد. حــاال از آن دهــه 
ســال ها می گــذرد و ســبک شــوتر بــه یکــی از 
شــده  تبدیــل  صنعــت  ایــن  اصلــی  پایه هــای 
زمان هــا  همــان   از  ســبک  ایــن  البتــه  اســت. 
شــروع کــرد بــه منشــعب و شــاخه ای شــدن؛ 
مثــًا امــروزه شــوتر »بــزن، بکــش و بــرو جلــو«ی 
جهتــی  از  و  می بینیــم  را  وظیفــه«  »نــدای 
شــوتری دیگــر هســت بــه اســم »بایوشــاک« 
کــه ایــن ســبک را بــا داســتانی متفکرانــه ارائــه 
ایــن  و  شــوترها  انشــعاب  دلیــل  می دهــد. 
ــی  ــش بزرگ ــا بخ ــود ت ــان را می ش ــوع فرمی ش تن
مدیــون نســخه ی اول دیــس اکــس دانســت. 
ــکار  ــر غیرقابل ان ــوع و تْاثی ــن موض ــرای درک ای ب
دیــس اکــس بایــد فلش بکــی بزنیــم بــه دهــه ی 

ــازی.  ــاخت ب ــواالت س ــدر اح ــود و ان ن
وارن  یعنــی  بــازی  ایــن  در ســال 1993، خالــق 
ــای  ــاخت بازی ه ــل س ــر اه ــه بیش ت ــپکتور ک اس
را  گرفــت خط مشــی اش  بــود تصمیــم  فانتــزی 
کمــی کج تــر کــرده و گریــزی بزنــد بــه دنیــای 
واقعــی؛ بنابرایــن ایــده ای کــه در ذهــن داشــت 
را طراحــی کــرد و در اســنادی گذاشــت کــه آن 
متْاســفانه،  می خوانــد.  مشــکل«  »رفــع  را 
 Looking بــرای  زمــان  آن  کــه  اســپکتور 
نتوانســت  می ســاخت  بــازی   Games Glass
بودجــه ی دل خواهــش را بــرای ســاخت رویــای 
شــیرین و دیرینــه اش بــه دســت بیــاورد. تــا 
مذکــور  شــرکت  مالــی  مشــکات   1997 ســال 
ادامــه یافــت تــا باالخــره اســپکتور و تیمــش 
ــه ی  ــوند. نتیج ــدا ش ــا ج ــد از آنج ــم گرفتن تصمی
ــون  ایــن جدایــی پیوســتن بــه اســتودیوی »آی
اســتورم« )Ion Strom( بــود؛ جایــی کــه در آن 
ــا بازی هــای  جــان رومــرو – فــردی کــه اســمش ب
انقابــی دهــه ی نــود ماننــد کویــک و دووم گــره 
خــورده – ریاســت کمپانــی را بــر عهــده داشــت. 
تیــم اســپکتور دفتــر جدیــدی در ایالــت آســتین 
آمریــکا تْاســیس کــرد و کارش را در آگوســت 
گرفــت.  از ســر  دیرینــه اش  رویــای  روی   1997
تیــم بازی ســازی امیــدوار بــود کــه بــازی را تــا 
کریســمس ســال 1998 عرضــه کنــد ولــی بــه 
دلیــل مشــکات زیــادی کــه ســد معبرشــان شــد، 
انتشــار بــازی تــا تابســتان ســال 2000 طــول 
ــم  ــه ی گی ــال، مجل ــان س ــر هم ــید. در نوامب کش
دولوپــر مصاحبــه ای بــا وارن اســپکتور انجــام داد 

و همان جــا بــود کــه وی توضیــح داد چــرا ایــن 
تیــم بــا چالش هــای طراحــی زیــادی روبــه رو شــد. 
او گفــت: »مــا ]بــر ســر فرآینــد توســعه ی بــازی[ 
متفاوتــی  وارســتگی های  و  تجــرد  بــا  تیــم  دو 
ــاخت  ــا کارش س ــی از آن ه ــه یک ــم ک ــرار دادی ق
ــم  ــا می خواهی ــود. م ــنتی ب ــای س نقش آفرینی ه
عنوانــی را بســازیم کــه کــه خط قرمزهــای ســبک 
خــودش را بشــکند و فکــر می کنــم کمــی رقابــت 
سمت وســوی  بــه  را  مــا  می توانــد  مناظــره  و 

ایده هــای جالبــی بکشــاند.«
امــا نقشــه ی اســپکتور نتوانســت آن طــور کــه 
بــرای آن رویاپــردازی می کــرد پیــش  خــودش 
ــش  ــری و تن ــه درگی ــم بافاصل ــن دو تی رود. بی
درســت شــده و پروســه ی ســاخت بــازی روی 
آن قــدری  تنش هــا  می افتــد.  ســنگین  دنــده 
بــود کــه اســپکتور اســم دو تیــم بــه »تیــم 
ــرد؛  ــیم ک ــی A« تقس ــم طراح ــی 1« و »تی طراح
زیــرا هیچ یــک از طرفیــن رضایــت نداشــت کــه بــا 
ــود. ــده ش ــم B خوان ــا تی ــم دوم )2( ی ــم تی اس
در بحبوحــه ی ســاخت بــازی بــود کــه تفکــرات 
جدیــدی شــکل گرفــت و بــه طبــع روی بــازی 
اثرگــذار شــده و بــه آن رنــگ و بــوی تــازه ای 
ــی  ــای مدرن ــود در دنی ــرار نب ــر ق ــازی دیگ داد. ب
باشــد و ایده هــای بــازی داشــت فراتــر می رفــت 
ایــن  می دمیــد.  کالبــدش  در  تــازه ای  روح  و 
اســاس  بــر  اکــس  دیــس  تــا  شــد  قــرار  بــار 
تئــوری توطئه هــای دنیــای واقعــی و بــا الهــام 
از فیلم هایــی نظیــر »مردهــای ســیاه پوش« و 

 )X-Files( محرمانــه«  »فایل هــای 
اســتورم  آیــون  شــود.  ســاخته 
توســعه ی بــازی عجیبــی را کلیــد زده 
بــود کــه مســتقیم گریــز مــی زد بــه 
پرونده هــای ســری ماننــد منطقــه ی 51، 
قاچــاق مــواد مخــدر ســیا و حتــی تــرور 
ــور  ــدی رئیــس جمه مرمــوز جــان اف کن

ســابق آمریــکا. 
بــازی  بــه  عنــوان یــک  اکــس  دیــس 
این کــه  وجــود  بــا  شــوتر  ســبک  در 
کاربــرش را بــه وادی مســائل محرمانــه 
و بایکوت شــده در دل اســناد سیاســی 
کاخ ســفید می بــرد و بــه نظــم نویــن 
ــِی ایلومیناتی هــا بــه شــکلی تــر و  جهان
ــه ی  ــا در زمین ــد، ام ــاره می کن ــازه اش ت
ایده هایــش  گان پلــی  و  تیرانــدازی 
محبــوب  بازی هــای  از  برخاســته 
فرنام هــای  ماننــد  روزهاســت؛  آن 

ایــن   .Dark Forces و  شــاک«  »سیســتم 
بــازی برخــاف بقیــه ی رقبایــش کــه بیش تــر 
بصــری  جلوه هــای  پیشــرفت  روی  تمرکزشــان 
بــازی خــود و برپایــی آرســنال و ارتشــی زنجیــروار 
حال خوب کــن  و  همه چیزتمــام  ســاح های  از 

از  می خواســت  داشــت،  قــرار 
خط هــای قرمــز و قواعــد عرفــی و ثابــت معیــن 
نقش آفرینــی،  عناصــر  و  رفتــه  فراتــر  شــده 
ماجرجوایــی و شــوتر را در یــک دیــگ جوشــان 
گذاشــته و بــا یــک وجــب روغــن هــم بزنــد، 
کــه نتیجــه ی ایــن غــذا بــا ســه چاشــنی مختلــف 

مــزه ی خیلــی خوبــی داد. 
البتــه دیــس اکــس اولیــن عنوانــی نبــود کــه 
ــرش  ــب را در فــرم و تصوی ــن قال می خواســت ای
مســا  و  اســم  بازی هــای  کنــد.  پیاده ســازی 
بهــم زده ای مثــل »هــاف الیــف« قبــاً  ایــن کار را 
ــتانی  ــا داس ــاختند ب ــوتری س ــد و ش ــام دادن انج
ــود  ــر می ش ــی دیگ ــجم. از طرف ــی دار و منس معن
دوبــاره سیســتم شــاک را بــه مــدد ســاختار 
غیرخطــی و تــوآم بــا معماهایــش مثــال زد. بــازی 
»دزد« )Theif( هــم آن زمان هــا توانســت یــک 
مخفــی کاری اول شــخص بســازد. امــا نکتــه ای 
کــه دیــس اکــس را قلــدر و گردن کلفــت نشــان 
به تنهایــی  خــودش  کــه  بــود  ایــن  مــی داد، 
داشــت؛  خــودش  در  را  مثال هــا  ایــن  همــه ی 
ــم  ــی کاری و ه ــم مخف ــی، ه ــاختار غیرخط ــم س ه
داســتانی منســجم و معنــی دار. عاقبــت، دیــس 
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گروهــی طراح هــای بــازی و تحقیــق دربــاره ی توهــم توطئه هــا و دیــدن فیلم هــای مرتبــط بــا ایــن 
موضــوع، توانســت بــازی اش را بعــد از ســه ســال عرضــه کنــد و بانــگ مــدح و ثنــای منتقــدان را 

بــه ســبب آزادی عمــل و دنیــای داینامیکــش برانگیــزد. 
 Deus Ex: Invisible یــک ســال پــس از انتشــار دیــس اکــس، نســخه ی بعــدی اش تحــت عنــوان
War عرضــه شــد، امــا در القــای آن جــادو و حــس تــازه ی گذشــته نــاکام مانــد و بــه دلیــل قــرار 
ــازی تْاثیرگــذاری باشــد. آیــون اســتورم  ــرادر بزرگ تــرش نتوانســت ب گرفتــن در زیــر ســایه ی ب
چنــد ســال بعــد کرکره هایــش پاییــن آمــده و تعطیــل می شــود، ولــی همچنــان ســتون های 
اصلــی اش باقــی می ماننــد و ســکان ایــن ســری بــه دســت آیــداس مونتــرال می افتــد. آن هــا بــا 
ســاخت »ِدیــس اکــس: انقــاب بشــریت« )Deus Ex: Human Revolution( دوبــاره ایــن 

ــد. ــی مراقبــت می کنن ــه  خوب ــده اش ب ــراث به جــا مان ســری را وارد جامعــه کــرده و از می

داســتان شــکاف میــان بشــریت دو ســال بعــد از حــوادث انقــاب بشــریت 
فاجعه بــار  واقعــه ی  از  ســال  دو  می شــود.  شــروع   2029 ســال  در  و 
Aug گذشــته و تْاثیــر وخیــم اش روی دنیایــی کــه قــرار اســت در ایــن 
ــیگنال  ــدن س ــده ش ــه دزدی ــه ب ــا توج ــده. ب ــذار ش ــم اثرگ ــخه ببینی نس
ــط  ــه توس ــرادی ک ــه ی اف ــال 2027، هم ــو دارو در س ــانه ی هی زیست تراش
ماشــین آالت مکانیکــی بهــود یافتــه بودنــد بــه مردم اطرافشــان وحشــیانه 
ــادی  ــم زی ــاق خش ــن اتف ــه ای ــبت ب ــی نس ــه ی مردم ــد. جامع ــه می کنن حمل
نشــان داد و در نتیجــه آن هــا به شــدت مخالــف تقویــت مــردم بــا ابزارهــای 
مکانیکــی شــدند؛ رســوخ ایــن نتایــج در دنیــا منجــر بــه شــکاف میــان 
بشــریت شــد و مــا حــاال یونیورســی را می بینیــم کــه مــردم بهبودیافتــه از 

ــده اند. ــدا ش ــی ج ــردم معمول ــایر م س
شــخصیت داســتان ماننــد نســخه ی قبلــی اش آدام جنســن اســت و پیــرو 
نابــودی تشــکیات ســریف، بــرای گــروه Task Force 29 کــه زیرمجموعه ی 
اینترپــل اســت فعالیــت می کنــد.  هــدف ایــن گــروه ضدتروریســتی مقابلــه 
بــا تروریســت های بهبودیافتــه در سرتاســر جهــان اســت. امــا جنســن 
به طــور مــوازی بــا گــروه دیگــری بــه نــام Juggernaut Collective هــم 
همــکاری دارد؛  انگیــزه ی اصلــی جنســن بــرای مشــارکت بــا آن هــا، بــه ایــن 
دلیــل اســت کــه او فکــر می کنــد می توانــد گروه هــای مخفــی و ایلومیناتــی 
را شکســت دهــد و همــکاری بــا JC ایــن پتانســیل را دارد کــه وی را بــرای 

پیــروزی در ایــن راه بــه موفقیــت برســاند.  
آدام جنســن پیــرو فاکت هــای زنجیــروار حــوادث دو ســال پیــش )بخوانیــد 
نســخه ی قبلــی( حــاال پیراهــن بیش تــری پــاره کــرده و پوســت ضمخت تــری 
ــراد  ــته و اف ــات گذش ــبب اتفاق ــروه  مس ــد گ ــت. او می خواه ــم زده اس به
ایــن  بــا  بزنــد.  افشاســازی  بــه  دســت  و  کــرده  پیــدا  را  پشــت صحنه 
ــن  ــا کمی ــی پشــت ایــن قضای ــوف ایلومینات ــروه  مخ ــاره گ ــه دوب ــور ک تص
ــره اش  ــیر پرمخاط ــن در مس ــه آدام جنس ــود ک ــل نمی ش ــت، دلی ــرده  اس ک
بــا ارگان هــای دیگــری روبــه رو نشــود. در زیــر می خواهیــم بــه تشــریح 
گروه هایــی بپردازیــم کــه آدام – و بــه طبــع خــود مخاطــب – قــرار اســت بــا 

آن هــا برخــورد کنــد.

چشم جهان بین مراقب توست

Task Force 29
در نســخه ی انقــاب بشــریت، آدام جنســن بــرای صنعــت و گــروه شــخصی بــه 
نــام ســریف کار می کــرد کــه عاقبــت طــی حادثــه ی AUG بــه دســت ایلومیناتــی 
ــازی  ــن از ب ــری آدام جنس ــی کاری و کناره گی ــای ب ــه معن ــن ب ــا ای ــد. ام ــود ش ناب
کار می کنــد  آنتی تروریســت  بــرای گروهــی  حــاال  بلکــه  نیســت،  پرخطــرش 
ــن  ــود. جنس ــری می ش ــل رهب ــط اینترپ ــه توس ــورس 29« ک ــک ف ــام »َتس ــا ن ب
بــرای نابــودی گروهک هــای تروریســتی بــه سراســر دنیــا ســفر می کنــد؛ بــرای 
نمونــه، یکــی از همیــن کشــورها پاراگوئــه اســت کــه جنســن بــا هــدف نابــودی 

ــود. ــا می ش ــازم آن ج ــو – ع ــل گوانتانام ــور – مث ــپ زندانی مح ــک کم ی

 The Augmented Rights
ایــن گــروه کــه بــا نــام اختصــاری ARC خوانــده می شــود، گروهــی اســت 
تروریســتی کــه حــاال زیــر ذره بیــن و اهــداف گــروه آنتی تروریســتی تســک 
در همــان  اســت.  گرفتــه  قــرار   – آن جیســون  امتــداد  در  و   –  29 فــورس 
ســاعت های اولیــه ی شــروع بــازی، جنســن وظیفــه دارد تــا بــه کمپــی واقــع در 
ــر را دســتگیر کنــد.  پاراگوئــه نفــوذ کــرده و رهبــرش یعنــی دکتــر تالــوس راِک
تالــوس راکــر یــک دکتــر به اصطــاح بشردوســت اســت کــه طــی یــک حادثــه ی 
طبیعــی و بعــد از صدماتــی کــه بــه بدنــش وارد می شــود مثــل خیلی هــای 
دیگــر اعضــای بدنــش بــا آالت مدرنیــزه بهبــود می یابــد. او بــر گروه هایــی 
کــه انســان های بهبودیافتــه دارنــد قــدرت و نفــوذ زیــادی داشــته و برخــاف 
مــردم ذهنیــت بــدی بــه آن هــا پیــدا نکــرده اســت؛ بنابرایــن بــرای افــرادی کــه 
می خواهنــد از وجــود افــراد بهبودیافتــه جلوگیــری کننــد یــک تهدیــد جــدی بــه 
حســاب می آیــد. یکــی دیگــر از اعضــای عالی رتبــه ی ایــن گــروه شــخصی اســت 
بــه نــام ویکتــور مارچنکــو کــه البتــه فعــًا مشــخص نیســت طــرف عقایــد جنســن 
را می گیــرد یــا کســانی کــه می خواهنــد ARC را نابــود کننــد. کارگــردان بخــش 
روایــی داســتان ایــن بــازی، مــری دی مــارل، دربــاره ی ایــن کاراکتــر می گویــد وی 
نمــاد شــک، تردیــد و بدبینــی جنســن بــه ایــن دنیــا و افــردش اســت. بــا ایــن 
تفاســیر، احتمــااًل او هــم مثــل جنســن آدمــی اســت کــه دیــدی پارانوییــد بــه 

ــش دارد. ــا و متلقات دنی
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The Iluminati
تمامــی  در  کــه  اســت  بزرگــی  نیروهــای  و  زمام دارهــا  از  ایلومیناتــی 
داشــته.  پررنگــی  نقــش  یونیــورس اش  و  مجموعــه  ایــن  نســخه های 
انســان های  برنامــه ی  در  کــه  همان هایی انــد  ایلومیناتی هــا  همین طــور 
بهبودیافتــه گلیــچ ســازمان یافته ای قــرار دادنــد کــه در نهایــت منفجــر 
بــه همــان اتفاقــات مصیبت بــار AUG در نســخه ی قبلــی شــد. ســازنده ی 
بــازی، آیــداس مونتــرال، می گویــد ایلومانیتــی  ای کــه در ایــن نســخه قــرار 
ــه در  ــی ک ــه آن گروه ــبت ب ــینید نس ــش بنش ــای کارهای ــه تماش ــت ب اس
ــزی  ــه تمای ــد ک ــت؛ هرچن ــاوت اس ــد متف ــس دیدی ــس اک ــخه ی اول دی نس
بیــن اسم شــان وجــود نــدارد. دی مــارل پیرامــون ایــن موضــوع می گویــد: 
»آن هــا بســیار قدرت مندنــد و کســانی اند کــه همیشــه جامعــه را بــه نفــع 
]نظــم نویــن جهانــی[ و چشــم اندازی کــه می خواهنــد کنتــرل و دســتکاری 
می کننــد. ایــن چشــم انداز و هــوای نفــس می توانــد بــرای بعضــی از آن هــا 
این طــوری  بــرای بعضی هــا هــم می توانــد  باشــد.  مــورد شــخصی  یــک 
باشــد: »مــن فقــط می خــوام صلــح رو تــو جهــان درســت کنــم، پــس بایــد 
باالتــر از همــه قــرار بگیــرم ]بــرای ایــن کار[.«  برخــی دیگــر هــم این طــوری 
می گوینــد: »مــن ایــن قــدرت، پــول و ثــروت رو مــی دم تــا نقــش باالتــری 
ــت.  ــریت هس ــظ بش ــه و حف ــت از جامع ــا حفاظ ــه ی م ــم. وظیف ــته باش داش
ــا همــه ی ایــن  ــا ب ــم.« ام ــم جنــگ و تروریســم رو متوقــف کنی مــا می خوای
ــن  ــد ای ــه می خواهن ــوری ک ــان و ط ــه اهداف ش ــم ک ــا می دانی ــات م توضیح

مــوارد را متوقــف کننــد بــه نفــع همــه ی مــردم و جامعــه نیســت.«
ایلومیناتــی گروهــی اســت کــه احتمــااًل مقــر یــا ماقات هــای متمرکــزی 
ــارل  ــد. دی م ــد متمرکزن ــی واح ــدت روی هدف ــان به ش ــا همه ش ــدارد، ام ن
ــر  ــزرگ در براب ــیار ب ــاب »بس ــه کت ــد ک ــی فهمی ــوارد را زمان ــن م ــه ی ای هم
 The Hazards of Bank»شکســت: مخاطــرات طــرح کمــک مالــی بانک هــا
را خوانــد؛  انــدرو راس ســارکین  اثــر   Bailouts(  :)Too Big to Fail
کتابــی بــا داســتان واقعــی و مستندشــکل کــه بحــران مالــی وال اســتریت و 
واشــنگتن را در ســال 2008 بازگــو می کنــد. احتمــاالً  وقایــع پیشــت پرده ی 
ــرای داســتان  ــع الهــام دی مــارل ب ــی ایــن ماجــرا، منب ــزرگ مال فســادهای ب

ایــن نســخه باشــد.

تیر زدن به سه هدف با یک تیر 
عناصــر  کــردن  مخلــوط  مدیــون  را  موفقیتــش  اکــس  دیــس  اولیــن 
نقش آفرینــی، تیرانــدازی و مخفــی کاری بــود و شــکاف میــان بشــریت 
هــم دوبــاره دارد همــان راه را ادامــه می دهــد. مخصوصــًا بایــد توجــه 
داشــت کــه امــروزه ایــن ســه عنصــر نــزد کاربــر ایــن هنــر ســرگرمی تبدیــل 
بــه یــک نقطــه ی مثبــت بســیار بــزرگ شــده اســت. فرمولــی کــه در ایــن 
نســخه اســتفاده می شــود در انقــاب بشــریت هــم دیــده بودیــم کــه 
بســیار موفقیت آمیــز بــود و همیــن عامــل شــانس گیم پلــی ایــن بــازی را 

باالتــر از قبــل می بــرد. 
از  می شــود  را  کدام شــان  هــر  و  نیســت  خطــی  ساختارشــان  مراحــل 
راه هــای مختلفــی پیــش بــرد. آن قــدر شــیوه های انجــام مرحلــه گســترده 
اســت کــه امــکان نــدارد دو نفــر مختلــف تجربــه ی مشــابهی بــا یک دیگــر 
داشــته باشــند. شــما به طورکلــی دو راه مختلــف بــرای انجــام مْاموریت هــا 
داریــد؛ اول، همــان راه همیشــگی اکشــن و بزن بــزن اســت کــه بــه لطــف 
ســاح های مختلــف بــازی و سیســتم ارتقــای پویــای بــازی کــه شــبیه 
»کرایســس« شــده، ایــن پتانســیل را دارد کــه نبردهــای نفس گیــری 

کنــد. البتــه از گجت هــای مختلفــی کــه پیــش روی تــان قــرار می گیــرد 
هــم نبایــد چشم پوشــی کــرد. از جهتــی دیگــر مثــل همیشــه راه هــای 
ــی  ــتن کس ــدون کش ــد ب ــت. می توانی ــش روی شماس ــم پی ــی کاری ه مخف
یــک مرحلــه را تمــام کنیــد یــا می شــود تمــام افــراد همــان منطقــه را بــدون 
ــه ی  ــار باقــی کــرد. اگــر در زمین این کــه کســی متوجــه شــود رهســپار دی
ــه کمــک شــما می آیــد، درعــوض  ــوده اســت کــه ب اکشــن ایــن ســاح ها ب

ــردن و  ــک ک ــت ه ــی کاری قابلی ــگام مخف هن
کــه  هســت  فاکتــوری  مهم تریــن  صداخفه کــن  بــا  ســاح   از  اســتفاده 
داریــد. عناصــر نقش آفرینــی هنگامــی پدیــدار می شــوند کــه وارد بخــش 
شخصی ســازی و آپگرید هــا شــوید، آن وقــت بــا ارتشــی از گزینه هــا و 
بهبودیافتــه ی جنســن  لبــاس  روبــه رو می شــوید.  شــاخه های مختلــف 
ــاز  ــری ب ــر شــده و قابلیت هــای جدیدت ــن هــم بهبودیافته ت ــد از ای می توان

کنــد.
درحالی کــه بازی ســاز کیفیــت را بــه کمیــت ترجیــح داده و نقشــه اش را 
پــر می کنــد بــا مْاموریت هــای فرعــی بی هــدف و پــوچ، انقــاب بشــریت 
مراحــل فرعــی فوق العــاده ای می ســازد کــه می شــود آن هــا را کاس درس 
ــه ی  ــک مرحل ــت ی ــه کیفی ــه ب ــت ک ــازندگانی دانس ــرای س ــی ب ــی خوب خیل
فرعــی توجهــی ندارنــد. بــر اســاس تجربه هــای پیــش از انتشــار بــازی،  
ــی  ــل فرع ــا مراح ــت و ب ــیر اس ــن مس ــرو ای ــم پی ــریت ه ــان بش ــکاف می ش
ــطح  ــرده و هم س ــت ک ــتانی رقاب ــط داس ــل خ ــا مراح ــی ب ــتادانه اش گاه اس
می شــود. همچنیــن بــه ســبب بزرگ تــر شــدن محیــط، تعــداد مراحــل فرعــی 
نیــز به طــرز چشــم گیری افزایــش داشــته اســت. زمانــی کــه کاربــر در 
خیابان هــای پاراگوئــه حرکــت می کنــد ممکــن اســت بــا اتفاقــات تصادفــی 
جالبــی برخــورد کنــد؛ مثــًا ممکــن اســت پلیســی جلــوی شــما را گرفتــه و 
مجبورتــان کنــد گواهینامــه و اســناد خودتــان را بدهیــد. در ایــن صــورت 
اگــر مــدارک جعلــی مبنــی بــر این کــه بهبودیافتــه نیســتید نداشــته 
باشــید وارد مبــارزه بــا پلیــس خواهیــد شــد. بســیاری از ســاختمان ها 
را می شــود واردش شــد و ناخــودآگاه وارد یــک مرحلــه فرعــی بــزرگ 
ــا  ــرکش ها. آن ه ــو از س ــوید ممل ــی ش ــما وارد مکان ــت ش ــن اس ــد؛ ممک ش
لیزرهــا  دســت  از  می کنیــد،  هــک  را  دری  می زنید/می کشــید،  دور  رو 
ــاب  ــی انتخ ــه ی فرع ــه ی مرحل ــرای ادام ــه ب ــدادی مکالم ــد، تع ــرار می کنی ف
ــام  ــوز تم ــه  هن ــه مرحل ــد ک ــه کار، می بینی ــن هم ــد از ای ــی بع ــد ول می کنی
نشــده اســت. از این شــکل مراحــل فرعــی طوالنــی را می شــود در بــازی 
ــدارد و  ــی ن ــل فرع ــر مراح ــر س ــاری ب ــم اجب ــازی ه ــتم ب ــد. سیس ــاد دی زی
بــه خوبــی آن هــا را روی نقشــه مشــخص می کنــد. ولــی گاهــی در صــورت 
دیگــر  فرعــی  مْاموریت هــای  از  برخــی  داســتان،  اصلــی  خــط  پیشــروی 
قابل بــازی نمی شــوند. البتــه بــازی خــودش در چنیــن زمانــی دربــاره ی 

غیرقابل برگشــت بــودن این گونــه مراحــل بــه کاربــر اخطــار می دهــد.
بــا دریافــت آیتم هــای مختلفــی کــه در گوشــه و کنــار نقشــه هســتند، 
ــور  ــد و همین ط ــه وارد می کنن ــه ای ک ــش صدم ــا افزای ــاح ها ب ــود س می ش
نــرخ ســرعت آتــش  و شلیک شــان ارتقــا داد. البتــه چیزهــای دیگــری 
مثــل زره و ابزارهــای خاصــی از هــک می تــوان ســاخت، امــا آن هــا یــک 
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بــار مصرفنــد. چیــزی کــه باعــث می شــود تــا سیســتم کرفتینــگ شــکاف 
میــان بشــریت نســبت بــه انقــاب بشــریت پیشــرفته تر بــه نظــر برســد، 
ــرای کرفــت کــردن نیســت  ــه مــکان مخصــوص ب ــازی ب ایــن اســت کــه نی
و می شــود در همــان منــو و به طــور مســتقیم شــروع کــرد بــه کرفــت 

وســایل و ســاح ها. 
حالــت  قبلــی اش  موفــق  فرمول هــای  همــان  حفــظ  میــان  در  گیم پلــی 
ــر وارد  ــه اســم »بریــچ« )Breach(؛  در ایــن بخــش کارب جدیــدی دارد ب
جایــی می شــود کــه بیش تــر شــبیه یــک اتــاق تســت اســت. در اینجــا 
هــدف پیــدا کــردن محل ســرورهای روی نقشــه و ســپس فعال  کردن شــان 
هســت. بعــد از فعــال کــردن نیــز بایــد طــی زمــان مشــخص و محــدودی کــه 
دارنــد بــه محلــی کــه بــازی مشــخص می کنــد برگردنــد. بعضــی ســرورها 
پشــت دیوارهــای تقلبــی و درهــای مخفــی قــرار گرفته انــد کــه کار را 
ــای  ــوی پ ــچ جل ــه بری ــی ک ــط، چالش های ــور متوس ــد. به ط ــخت تر می کنن س
ــن  ــد و ای ــول می کش ــر ط ــا کم ت ــه ی ــج دقیق ــدود پن ــذارد ح ــب می گ مخاط
بســتگی دارد بــه محــل قرارگیــری ســرور، تعــداد ســربازها و دوربین هــای 
ــدا  ــری پی ــرورهای بیش ت ــه س ــر چ ــد. ه ــره زده ان ــا چنب ــه در آنج ــط ک محی
شــود و مْامــوران بیش تــری کشــته، کاربــر امتیازاتــی را دریافــت می کنــد 
کــه می توانــد بــا اســتفاده از آن هــا بســته هایی را خریــداری کنــد کــه 
تعــدادی کارت داخلشــان هســت. هــر کــدام از ایــن کارت هــا را می شــود 
بــرای خریــد ســامتی، مهمــات، ســاح، ارتقاهــا، مهــارت و... خــرج کــرد. 
بخریــد،  گران قیمت تــری  بســته های  چه قــدر  هــر  کــه  اســت  بدیهــی 
ایــن  ارزشــمندتری دریافــت می کنیــد. همچنیــن  و  ایتم هــای کم یــاب 
از طریــق پرداخت هــای درون  و  پــول واقعــی  بــا  را می شــود  بســته ها 

ــز خریــداری کــرد. برنامــه ای نی

دنیای مخفی »شکاف میان بشریت« 
بــازی  هنــری  کارگــردان  کــه  دابیــو  مارتیــن 
کــه شــامل  از دنیــای مخفــی –  پــرده  اســت، 
 – می شــود  بــازی  مناطــق  و  شــخصیت ها 
برمــی دارد تــا بــا دنیــای ســایبرپانکی و مدرنیــزه 
شــده ی شــکاف میــان بشــریت بیش تــر مانــوس 
شــویم. البتــه بخش هایــی از آن ممکــن اســت 
ــذا  ــد؛ ل ــوث کن ــازی را ل ــم ب ــای مه ــی چیزه بعض
بــازی و  از  اگــر می خواهیــد تجربــه ی تازه تــری 
ایــن  محیط هایــش داشــته باشــید می توانیــد 

را نخوانیــد.  بخــش 
کمــی باالتــر دربــاره ی کاراکتــری بــه اســم ویکتور 
مارچنکــو صحبــت شــد؛ کســی کــه گاهــی دخالــت 
ــد.  ــور می کن ــه ARC در ام ــبت ب ــری نس بیش ت
بــا نگاهــی بــه ایــن شــخصیت می شــود مدرنیــزه 
شــدن را به وضــح تماشــا کــرد و دیــد کــه چگونــه 
دســت چپــش با ابــزار مکانیکــی بزرگــی جایگزین 
و  دابیــو  مارتیــن  درحالی کــه  اســت.  شــده 
بقیــه ی تیــم تمایــل زیــادی بــه لــو دادن بیــش  از 

حــد بــازی ندارنــد، دابیــو تصمیــم می گیــرد بــرای 
اثبــات ایــن موضــوع کــه تیم شــان روی جزئیــات 

بــازی بســیار متمرکــز اســت یکــی از 
همیــن جزئیــات را لــو دهــد. او دربــاره ی ویکتــور 
کــه   – بزرگــش  مکانیکــی  دســت  و  مارچنکــو 
بــه دلیــل خاصــی اضافــه شــده – می گویــد: 
را  از همــه شــخصیتی  اول  »مــا می خواســتیم 
بســازیم کــه در نــگاه اول یــک کارگــز ســاده در 
ــان  ــن هم ــد؛ ای ــر برس ــه  نظ ــا ب ــه ی کلیمی ه محل
ــزرگ را  ــی اســت کــه آن دســت مکانیکــی ب دلیل
بــرای او قــرار دادیــم. ]تــا این طــور تصــور شــود[ 
او کســی بــوده کــه روی چیزهــای ســختی کار 
می کــرده؛ ماننــد شکســتن آجــر یــا یــک همچیــن 

ــزی.« چی
عــاوه بــر بــازوی مکانیکــی، بهبودهــا و ابــزار 
آالت ماشــینی  هــم روی چشــم ایــن شــخصیت 
دیــده می شــود کــه همچنــان او را نســبت بــه 
عمــوم جامعــه متمایــز نشــان می دهــد. احتمــااًل 

ــدن  ــیب دی ــه آس ــر ب ــه منج ــه ای ک ــان حادث هم
دســتش شــده ســبب کــور شــدن چشــمش هــم 
شــده اســت، کــه البتــه جفت شــان بــا ابزارهــای 
مکانیکــی بهبــود یافتنــد. ایــن بهبودیافتگــی 
محســوب  دیگــر  قــوت  نقطــه ی  یــک  او  بــرای 
ــر اضافــه  ــاره ی ایــن کاراکت ــو درب می شــود. دابی
می کنــد: »او می توانــد مــوارد جانبــی زیــادی 
بهتــر  می توانــد  بنابرایــن  بیافزایــد؛  آن  بــه 
حــاال  او  ببینــد.  کاراکتــری  هــر  از  بیش تــر  و 
دوربیــن  ســه  چشــم،  یــک  داشــتن  به جــای 
قــوی روی چشــمش قــرار دارد و می توانــد تــا 
بعــد ســوم را ببینــد. ولــی یــک آدم معمولــی 
نمی توانــد به خاطــر عــدم هم تــراز بــودن بعــد 
ســوم بــا دو چشــم آن را به درســتی درک کنــد. 
]به طــور خاصــه[، وی بــا وجــود دوربین هــا و 
سنســورهای کار گذاشــته روی چشــمش دیــد 

بــازی خواهــد داشــت.« در  فوق العــاده ای 
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دفتر راکر
ویکتــور  رئیــس  هــم  راکــر  تالــوس  دکتــر  و  دارد  رئیســی  کســی  هــر 
ــی  ــر بهبودیافتــه ذکــر شــد ول ــر اطاعاتــی از ایــن دکت مارچنکوســت. باالت
ــن فــرد بدهــد.  ــری از پیشــینه ی ای ــد اطاعــات بیش ت ــو ســعی می کن دابی
بــا توجــه بــه صحبت هــای دابیــو،  ایــن دکتــر کــه نقــش بســزایی در مراقبــت 
ــل یــک فــوران آتش نشــانی در  ــه دلی ــه دارد، ب از حقــوق افــراد بهبودیافت
آفریقــا توســط آتــش ســوخته می شــود و بــرای همیــن اســت کــه او ســعی 
ــود دهــد. همچنیــن او طــی  ــا ابزارهــای مکانیکــی خــودش را بهب ــد ب می کن
ــر و  ــه دفت ــر ب ــد: »اگ ــو می افزای ــد. دابی ــود را می کش ــر خ ــه ای همس حادث
ــاره ی  ــادی درب ــات زی ــد نکته هــا و جزئی ــد، می توانی ــان او دقــت کنی آپارتم
ــن  ــرد ای ــم می گی ــی تصمی ــوخته ول ــش س ــف صورت ــد. وی نص ــر ببینی راک
بخــش را بــدون این کــه بهبــودش دهــد بــه حــال خــودش رهــا کنــد. 
]شــاید بــه دلیــل این کــه بــه کاربــر گذشــته ی تلخــش را نشــان دهنــد.[ 
تمــام و کمــال تقویــت  تمــام ســربازانش  کــه  ایــن در صورتــی اســت 
ــه  ــده ک ــته ش ــر شکس ــینه ی راک ــه س ــی از قفس ــن نیم ــده اند. همچنی ش

بازســازی گســترده ای روی اش انجــام گرفــت.«
خطــر لــوث شــدن: اگــر فکــر می کنیــد تمــام جزئیاتــی کــه در راکــر بــه کار 
گرفتــه شــده اســت همین هایــی بــود کــه خواندیــد، ســخت در اشــتباهید 
و دابیــو بــه جزئیــات عمیق تــری در بــازی اشــاره می کنــد. او دربــاره ی راکــر 
اضافــه می کنــد: »]موقــع رویارویــی بــا راکــر[ شــما در آخــر تصویــر شــاهد 
تیــغ کشــیدن آفتــاب هســتید. چیــزی کــه مــن می خواســتم اینجــا انجــام 
ــم.  ــق کن ــود کــه لحظــه ای اســتعاره ای از زمــان مــرگ راکــر خل ــن ب دهــم ای
وقتــی راکــر در بــازی می میــرد؛ یعنــی غــروب خورشــید و دوران طایــی 
ــا  تمــام شــد. بعــد از شــما خواهیــد دیــد کــه لحظــه ای در بــازی آن قــدر ]ب

ــر نمی رســد.« ــه نظ ــق ب خورشــید[ واضــح و دقی

شهر »گولم«
بــه اســم »ایســتگاه  بــازی، جنســن در محلــی  اولیــه ی  در بخش هــای 
یوچالــک« )Utulek( قــرار دارد کــه در حقیقــت اســم مســتعار »شــهر 
مــردم  زندانی هــای  اردوگاه  آنجــا  اســت.   )Golem City( گولــم« 
بهبودیافتــه و همچنیــن مقــر اصلــی ARC هســت. زندانی هــای آنجــا بــه 
ــده اند.  ــیر ش ــد اس ــاره ش ــه آن اش ــه ب ــی ک ــخه ی قبل ــه ی نس ــل حادث دلی
ــد،  ــو می گوی ــم و آن طــور کــه دابی همان طــور هــم کــه در نمایش هــا دیدی
ــی را  ــت و مکان ــد« اس ــن وال ــب »کالی ــهر عجی ــه از ش ــه برگرفت ــن منطق ای
نشــان می دهــد کــه مملوســت از کوچه هــای تنــگ و خانه هــای کوچکــی کــه 
روی هــم انباشــته شــده اند. دابیــو دربــاره ی ایــن شــهر می گویــد: »ایــن 
بســیار جالــب اســت کــه شــماری کاری را انجــام دهیــد که هرگــزش پایانش 
را نمی دانیــد. زمانــی کــه شــما وارد ایــن شــهر می شــوید، به هیچ وجــه 
ــز  ــه ج ــد. ب ــرار گرفته ای ــم ق ــه ی پرپیچ وخ ــن دخم ــای ای ــد در کج نمی دانی
ــه  ــهر را ب ــن ش ــی ای ــرز پایان ــری م ــای دیگ ــا هیچ ج ــازی، م ــات از ب ــک ش ی
بازی کننــده نشــان نمی دهیــم. معلــوم نیســت کــه ایــن شــهر از کجــا 
شــروع شــده و در کجــا پایــان می یابــد و اصــًا چه قــدر فضــا دارد؟ در 
قســمتی مــا فکــر کردیــم آنجــا جــای کوچکــی اســت، پــس شــروع کردیــم بــه 
ــادی در ایــن  افــزودن محله هــا و خانه هــا پشــت ســر یک دیگــر. مــردم زی
ــل  ــه دلی ــا ب ــد، ام ــی می کنن ــا زندگ ــن محله ه ــه در ای ــود دارد ک ــهر وج ش
کمبــود فضــا بــرای خودشــان خانه هــای کوچــک ســاخته اند و چادرهــای 

ــد.« ــک زده ان کوچ
امــا داخــل شــهر، بــا مکانــی روبــه رو می شــوید کــه مــردم بهبودیافتــه 

مــدام زیــر ســلطه ی اســتبداد و ظلــم مْامــوران قــرار گرفته انــد. ایــن 
قســمت از شــهر فضــا و رنگ هایــی تیره تــر بــه خــود گرفته انــد. دابیــو 

اذعــان دارد: »هنــگام شــروع یــک نقشــه ی 
فوق العــاده تاریــک می بینیــد و رنگ هــا متمایــل بــه آبــی ســرد اســت. مــا 
می خواهیــم حالــت دوران رنسانســی را در کالبــد ایــن شــهر قــرار دهیــم.«
دابیــو همچنیــن گریــزی می زنــد بــه مشــکات و چالش هایــی کــه در ایــن 
نســخه بــا آن دارنــد روبــه رو می شــود. او در ایــن خصــوص می گویــد: 
ــی  ــازی را بســازیم. زمان ــز ب ــه همه چی ــود ک ــن نب ــن چالــش ای »بزرگ تری
کــه مــا طراح هــای جدیــد و افــرادی را داریــم کــه می تواننــد چیزهــای 
تــازه ای بــرای بــازی بســازند، همیشــه ســعی می کننــد تــا ساخته هایشــان 
درون مایــه ی فیلم هــای جنــگ ســتارگان و اســتار تــرک را داشــته باشــد. 
ایــن بســیار ســخت اســت تــا ]آن هــا را توجیــه کــرده[ و بــه آن واقعیتــی 
ــا  ــرای م ــز آســانی ب ــه اصــًا چی ــن قضی ــم. ای ــم نزدیــک کنی کــه می خواهی

نیســت و می توانــم آن را بزرگ تریــن چالــش بــازی بخوانــم.«
16 ســال پیــش در چنیــن روزهایــی بــود کــه دیــس اکــس بــا نســخه ی 
اولــش چهــره ی هنــر هشــتم را تغییــر داد و اکنــون بایــد صبــر کــرد و دیــد 
ــرادر  ــای ب ــن و مکانیزم ه ــن از مضامی ــا وام گرفت ــازی ب ــد ب ــخه ی جدی نس
بزرگ تــرش می توانــد دوبــاره همــان حماســه ی گذشــته را تکــرار کنــد؟ بــا 
ــت  ــا قطعیــت پاســخ مثب ــه ایــن عامــل ب ــل انتشــار ب این کــه نمی شــود قب
ــم  ــه می خواهی ــد ک ــی بده ــان جواب ــی هم ــول نهای ــه محص ــا این ک داد، ام

ــد. ــد باش ــاری نمی توان ــز دور از انتظ چی
برگرفته از سلسله مقاالت گیم اینفورمر و پیش نمایش گیم اسپات با کمی تغییر
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جدال برای حفظ برتری چند ساله
دانیال دهقانی

ــذاب  ــبز ج ــتطیل س ــدال در مس ــه ج همیش
اســت.  مهــم نیســت مســابقات فوتبــال 
را بــه طــور حضــوری از ورزشــگاه  تماشــا 
کنیــد یــا از تلوزیــون آن را دنبــال کنیــد، 
در هــر صــورت فوتبــال جذاب تریــن ورزش 
تاریــخ  ورزش  جذاب تریــن  اســت.  تاریــخ 
هــم مشــخصًا شایســتگی ایــن را دارد تــا 
یــک بــازی کامپیوتــری درخــور توجــه داشــته 
باشــد؛ بــه ایــن منظــور ســاالنه دو شــرکت 
معتبــر کونامــی )Konami( و الکترونیــک 
ــخه  ــاالنه نس ــز )Electronic Arts( س آرت
یعنــی  خــود  محبــوب  ســری  دو  از  جدیــد 
می کننــد.  بــازار  روانــه  را   FIFA و   PES
تقریبــًا از اواســط نســل هفتــم برتــری ســری 
FIFA نســبت بــه PES محــرز شــد و بــا 
 FIFA ــری ــی PES س ــت کیف ــه اف ــه ب توج
ــد  ــب بربای ــری را از رقی ــوی برت ــت گ توانس
ــی  ــازی ورزش ــری ب ــن س ــه پرطرفدارتری و ب
تبدیــل شــود. امســال هــم هــر دو شــرکت 
آمــاده رقابــت بــا یکدیگــر هســتند و نســخه 
ــده اند. در  ــی ش ــری معرف ــر دو س ــد ه جدی
ادامــه قصــد داریــم تــا نگاهــی بــه بــازی 
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و  مهم تریــن  می تــوان  را   FIFA ســری 
در  ورزشــی  بــازی  ســری  پرطرفدارتریــن 
قلمــداد  کامپیوتــری  بازی هــای  تاریــخ 
عرضــه  بــا  بــار  هــر  کــه  عنوانــی  کــرد؛ 
را  شــوقی  و  شــور  خــود  جدیــد  نســخه 
ــرکت  ــد و ش ــا می کن ــه پ ــازان ب ــان بازی ب می
الکترونیــک آرتــز نیــز بــه عنــوان ناشــر از 
در  می بــرد.  بســیاری  ســود  ســری  ایــن 
چنــد ســال اخیــر اختــاف زیــادی بیــن ایــن 
ســری و PES بــه وجــود آمــد ولــی ســال 
گذشــته کونامــی پــس از مدت هــا خــودی 
ــت  ــا کیفی ــی ب ــت عنوان ــان داد و توانس نش
را بــه بــازار عرضــه کنــد. حــال، الکترونیــک 
آرتــز و ســازنده بــازی یعنــی EA Sport کــه 
احســاس خطــر می  کننــد، ایــن بــار قصــد 
دارنــد تــا بــاز هــم ســطح کیفــی ایــن ســری 
را بــاال ببرنــد و اختــاف را بیشــتر کننــد. 
ــازی تغییــرات  بــه ایــن منظــور در ســاختار ب
متعــددی بــه وجــود آمــده کــه در ادامــه 

آن هــا را زیــر ذره بیــن خواهیــم بــرد.
شــبیه  روی  بــر   FIFA ســری  تمرکــز 
ســازی دقیــق مســابقات فوتبــال یکــی از 
ســری  ایــن  محبوبیــت  دالیــل  مهم تریــن 

بــه شــمار مــی رود. همیشــه در عناویــن 
حــرف  گرایــی  واقــع  ســری  ایــن  مختلــف 
ســری  همچــون  و  می زنــد  را  آخــر  و  اول 
PES فقــط ســرگرم کــردن مخاطــب هــدف 
توســعه دهنــدگان نبــوده اســت. همیــن 
تمرکــز روی واقــع گرایــی باعــث شــده تــا 
 PES ــا ــگرفی ب ــای ش ــری تفاوت ه ــن س ای
داشــته باشــد و در حقیقــت هــر کــدام از 
ایــن دو ســری طیــف متفاوتــی از بازی بــازان 
را هــدف بگیرنــد. کمتــر پیــش می آیــد کــه 
کســی بــه طــور همزمــان طرفــدار هــر دو 
ــاز بیشــتر  ســری باشــد و معمــواًل هــر بازی ب
ــد.  ــدا می کنن ــل پی ــا تمای ــی از آن ه ــه یک ب
ــای  ــاهد ویژگی ه ــم ش ــد ه ــخه جدی در نس
جدیــد و مختلفــی خواهیــم بــود کــه بــه 
بســط یافتــن هرچــه بیشــتر تجربــه یــک 
فوتبــال نــاب کمــک بــه ســزایی خواهنــد 

ــرد. ک
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تمایــز  وجــه  اولیــن 
 FIFA 17 بــزرگ 
ــش  ــدن بخ ــه ش ــود اضاف ــاکان خ ــه نی ــبت ب نس
ــی  ــدا کم ــاید در ابت ــت. ش ــه آن اس ــتانی ب داس
عجیــب بــه نظــر برســد ولــی بــه هــر صــورت 
 The Journey یــک بخــش داســتانی بــا نــام
فارســی  بــه  آن  ترجمــه  دقیق تریــن  )کــه 
ــام  ــًا ن ــود و اتفاق ــوب می ش ــوردی« محس »رهن
آن بــا هوشــمندی تمــام انتخــاب شــده( بــه بــازی 
ــگرف  ــی ش ــت تحول ــرار اس ــه ق ــده ک ــزوده ش اف
ــاهد  ــته ش ــد. در گذش ــاد کن ــری ایج ــن س در ای
 NBA یــک بخــش داســتانی در ســری  وجــود 
ــود  ــا وج ــش ب ــم و بی ــه ک ــه البت ــم ک 2K بوده ای
ایراداتــی کــه برخــی بــه آن گرفتنــد، طرفــداران 
خاصــی پیــدا کــرد و تــا حــدودی مــورد توجــه 
ــازی  ــتانی ب ــش داس ــن بخ ــه ای ــد. البت ــع ش واق
و دســت  دارد  خــود  در  هــم  محدودیت هایــی 
بازی بــازان در آن کامــًا بــاز نخواهــد بــود. اواًل 

کــه خبــری از ســاخت شــخصیت مــورد عاقــه 
ــود.  ــد ب ــش The Journey نخواه ــود در بخ خ
ایــن بخــش فقــط و فقــط می توانیــد  شــما در 
 Alex( کنتــرل شــخصیتی بــه نــام الکــس هانتــر
Hunter( را بــر عهــده بگیریــد. او یــک جــوان 
ســیاه پوســت و جویــای نــام اســت. او کــه تبــاری 
ــود  ــام خ ــن ن ــال انداخت ــه دنب ــی دارد ب انگلیس
بــر ســر زبان هــا اســت و در ایــن راه از هیــچ 
ــا  ــت ت ــی آن اس ــت. او در پ ــذار نیس ــز فروگ چی
پله هــای موفقیــت و ترقــی را ســریعًا پشــت ســر 
بگــذارد و قلــه بلنــد شــهرت و محبوبیــت را فتــح 
ــه ای  ــی حرف ــول زندگ ــر در ط ــس هانت ــد. الک کن
خــود فــراز و نشــیب های مختلفــی را در پیــش 
ــی را در  ــات مهم ــد تصمیم ــت و بای ــد داش خواه
مــورد آینــده خــود اتخــاذ کنــد. در ایــن میــان بــه 
ــن  ــز در ای ــری نی ــی دیگ ــخصیت های جانب ــر ش نظ
بخــش از بــازی وجــود خواهنــد داشــت مثــًا پــدر 
 )Jim Hunter( او یعنــی جیــم هانتــر بــزرگ 

توجــه  و  بــوده  حرفــه ای  بازیکــن  خــود  کــه 
ــتر  ــت بیش ــن حال ــود دارد. ای ــوه خ ــه ن ــادی ب زی
روی حواشــی دنیــای فوتبــال و اتفاقــات خــارج 
ــر  ــه نظ ــد داد و ب ــور خواه ــبز مان ــتطیل س از مس
ــیار  ــاز بس ــبیه س ــک ش ــه ی ــل ب ــت تبدی در نهای
مطلــوب از زندگــی فوتبالیســت ها خواهــد شــد. 
ــف  ــی از لط ــه آن خال ــاره ب ــه اش ــری ک ــه دیگ نکت
نیســت، آن اســت کــه تنهــا تیم هــای لیــگ برتــر 
انگلســتان )Premier League( در ایــن حالت 
موجــود خواهنــد بــود و بــه طــور مثــال تیم هایــی 
ــت  ــن حال ــخ در ای ــرن مونی ــلونا و بای ــون بارس چ
جایــی نخواهنــد داشــت. از قدیــم  االیــام ســری 
FIFA بیشــترین تمرکــز را بــر روی لیــگ برتــر 
انگلســتان داشــته و حتــی حقــوق مربــوط بــه 
مســائل الیســنس تیم هــای ایــن لیــگ را نیــز 
بــه طــور کامــل در اختیــار دارد و بــه کونامــی 
ــگ  ــن لی ــمی ای ــور رس ــه ط ــا ب ــد ت ــازه نمی ده اج
را بــه ســری خــود اضافــه کنــد. البتــه بــه نوعــی 
جذاب تریــن  را  جزیــره  برتــر  لیــگ  می تــوان 
ایــن  و  دانســت  جهــان  لیــگ  حســاس ترین  و 
تمرکــز بیــش از حــد روی آن هــم چنــدان دور 
از ذهــن و عجیــب نیســت. بایــد منتظــر مانــد 
ــا  ــری ت ــن س ــا در ای ــش نوپ ــن بخ ــه ای ــد ک و دی
ــک  ــی ی ــیدن زندگ ــر کش ــد در بــه تصوی ــه ح چ
فوتبالیســت در تمــام ابعــاد تاریــک و روشــن آن 
موفــق خواهــد بــود. موفقیــت یــا عــدم موفقیــت 
ــن  ــر ای ــت و اگ ــاز اس ــت  س ــش سرنوش ــن بخ ای
از  بخــش مــورد توجــه واقــع نشــود، احتمــااًل 
نســخه های بعــدی ســری حــذف خواهــد شــد 
پــس ســازندگان بایــد تمــام تــاش خــود را بــرای 

ــد. ــه کار ببندن ــش ب ــن بخ ــردن ای ــار ک پرب
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همکاری تیمی مهم ترین اصل موفقیت است

یکــی از بارزتریــن ویژگی هــای ســری FIFA تمرکــز آن روی همــکاری تیمــی اســت. در ایــن ســری بــرای موفقیــت مجبــور بــه همــکاری تیمــی هســتید و در 
حقیقــت ایــن هماهنگــی تیــم شــما اســت کــه مشــخص می کنــد برنــده خواهیــد بــود یــا بازنــده. در ایــن ســری خیلــی نمی تــوان بــر ویژگی هــای فــردی 
چنــد بازیکــن خــاص تکیــه کــرد بلکــه بایــد میــان حــرکات فــردی و همــکاری تیمــی توازنــی بــه وجــود آورد کــه در نهایــت بــه نفــع تیــم تمــام شــود. 
ــرای مثــال، در ایــن ســری همیشــه  ــر روی ویژگی هــای فــردی بازیکنــان بــوده اســت؛ ب همــواره یکــی از ایــرادات ســری PES تمرکــز بیــش از حــد آن ب
می تــوان بــه خاطــر توانایی هــای فــردی بازیکنــی چــون کریســتیانو رونالــدو )Cristiano Ronaldo( تیمــی را بــه پیــروزی رســاند. ایــن بازیکــن در آن 
واحــد ســریع اســت، قــدرت بدنــی باالیــی دارد و شــوت های قدرتمنــدی را روانــه دروازه حریــف می کنــد. بــا یــک اســتارت ســریع او می توانــد از چنــد 
بازیکــن حریــف پیشــی بگیــرد و بــه لطــف تکنیــک بــاالی خــود از پــس یــک بازیکــن دیگــر نیــز برآیــد، ســپس بــه شــکلی قدرتمنــد بــه تــوپ ضربــه بزنــد و 
در نهایــت یــک گل بــه ثمــر برســاند. در ســری FIFA امــا هــر قــدر کــه رونالــدو و امثــال او قدرتمنــد و کارآمــد هســتند، بازیکنــان خــط دفاعــی همچــون 
تیاگــو ســیلوا )Thiago Silva( نیــز توانایــی کنتــرل بازیکنانــی چــون او را دارنــد و بــه همیــن جهــت توازنــی کــه در بــازی برقــرار می شــود بازیکنــان را 
بــه ســمت بهــره جســتن از همــکاری تیمــی می کشــاند. از ایــن نظــر، FIFA 17 همچنــان پایبنــد بــه ســنت های قدیمــی خواهــد مانــد. هنــوز هــم بایــد 
بــرای رســیدن بــه موفقیــت بایــد بــا همــکاری تیمــی از فضاهــای کوچــک نهایــت اســتفاده را بــرد و تنهــا بــا اتــکا بــر توانایی هــای چنــد بازیکــن خــاص 
نمی تــوان بــه برتــری رســید؛ چــه بســا کــه تیمــی ضعیف تــر امــا هماهنگ تــر بتوانــد از پــس تیمــی بــه ظاهــر قدرتمندتــر ولــی متکــی بــر توانایی هــای 

فــردی بازیکنــان اش بربیایــد و بــه راحتــی آن  را مغلــوب کنــد.

احتمــااًل می تــوان بزرگ تریــن و آزاردهنده تریــن مشــکل ســری PES را مســئله الیســنس 
تیم هــا و لیگ هــای مختلــف دانســت. لیــگ برتــر انگلیــس را شــاید بتــوان مهم تریــن 
کمبــود ســری PES در زمینــه الیســنس لقــب داد کــه همــواره خشــم طرفــداران را 
ــز  ــک آرت ــت الکترونی ــل دس ــور کام ــه ط ــگ ب ــن لی ــوق ای ــر حق ــرف دیگ ــزد. از ط برمی انگی
بازی هــای  در   Porsche شــرکته  ماشــین های  از  اســتفاده  حقــوق  )همچــون  اســت 
Racing. بــه همیــن خاطــر اســت کــه در ســری Forza خودروهــای ایــن شــرکت بــا نــام 
RUF شــناخته می شــوند( و ســری FIFA بــه بهتریــن نحــو ممکــن از ایــن لیــگ در بــازی 
ــن  ــان ای ــره مربی ــا چه ــم آن ه ــخه ه ــن نس ــال در ای ــور مث ــه ط ــد. ب ــتفاده می کن ــود اس خ
لیــگ را بــه طــور کامــل در بــازی بازســازی کرده انــد و شــاهد حضــور افــرادی چــون خــوزه 
مورینیــو و پــپ گواردیــوال در اطــراف زمیــن خواهیــم بــود! از لیــگ انگلیــس کــه گــذر کنیــم 
لیــگ کشــورهایی چــون آلمــان نیــز اصــًا در ســری PES الیســنس نمی شــوند و فقــط یــک 

ــه خاطــر آن کــه الیســنس آن  ــور اســت آن هــا را ب ــد و در حقیقــت کونامــی مجب ــا را یافته ان ــان اروپ ــا دو تیــم شــاخص آن لیــگ )کــه مجــوز حضــور در لیــگ قهرمان ی
رقابت هــا را در اختیــار دارد، بــه طــور کامــل شــبیه ســازی کنــد!( در بــازی وجــود دارنــد. در کنــار آن تیم هــای ملــی نیــز وضعیــت بهتــری ندارنــد. لبــاس تیم هایــی 
چــون انگلســتان و آرژانتیــن و برخــی دیگــر اصــًا در بــازی بــه درســتی شــبیه ســازی نمی شــوند. کشــورهای آســیایی چــون ایــران نیــز بــا بازیکنانــی کــه اســامی غیــر 
واقعــی دارنــد در ایــن بــازی حضــور بــه عمــل می آورنــد! ایــن توجــه کــم بــه انگلســتان و لیگ هــای آن باعــث شــده تــا ســری PES تــا حــدی نــزد مــردم آن کشــور منفــور 
باشــد و همــواره ســری FIFA فــروش خوبــی را در انگلیــس تجربــه کنــد. امســال هــم بــه طــور قطــع ایــن وضــع پــا بــر جــا خواهــد مانــد. همــان طــور کــه مطلــع هســتید 
ســری PES چنــد ســال اســت کــه حقــوق رقابت هــای لیــگ قهرمانــان آســیا را نیــز خریــداری کــرده و شــاهد حضــور ایــن رقابت هــا در عناویــن آن ســری هســتیم. 
امســال الکترونیــک آرتــز هــم عــاوه بــر آن کــه لیگ هــای قدیمی تــری چــون لیــگ عربســتان و لیــگ کــره جنوبــی را در FIFA 17 قــرار داده، حقــوق لیــگ ژاپــن را نیــز 
خریــداری کــرده تــا بــا دســت ُپرتــری بــه رقابــت بــا PES 17 بــرود. عــاوه بــر آن احتمــااًل چنــد تیــم فوتبــال زنــان نیــز بــه بــازی افــزوده خواهــد شــد و بــرای اولیــن بــار 

ــازی خواهیــم بــود. شــاهد حضــور تیم هــای باشــگاهی زنــان در ب
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ــد، بلکــه ســازندگان  ــا PES 17 همــوار کن ــت ب ــه واســطه دســتاوردهای نســخ پیشــین راه خــود را در رقاب ــًا ب نســخه جدیــد FIFA نمی خواهــد صرف
ــف از ســوی دو  ــا انبوهــی از وعده هــای مختل ــزل جایــگاه آن هــا. احتمــااًل همــه ســاله ب ــا تزل ــر اســت ب ــد کــه کوچک تریــن لغــزش و خطــا براب آن می دانن
شــرکت کونامــی و الکترونیــک آرتــز در مــورد پیشــرفت های نســخه جدیــد دو ســری ورزشی شــان رو بــه رو شــده اید و هــر بــار هــم تــا حــدودی ناامیــد 
ــرا  ــم زی ــار بگذاری ــی را کن ــک بدبین ــت عین ــر اس ــی بهت ــت ول ــادی داده اس ــای زی ــز در مــورد FIFA 17 وعده ه ــک آرت ــم الکترونی ــال ه ــته اید؛ امس گش
امســال بــه چنــد علــت احتمــااًل ایــن بــه ایــن وعده هــا جامــه عمــل پوشــانیده خواهــد شــد. اولیــن دلیــل آن اســت کــه از موتــور فراســت بایــت بــرای 
توســعه ایــن بــازی اســتفاده خواهــد شــد و همیــن اســتفاده از موتــور جدیــد در اضافــه شــدن ویژگی هــای جدیــد بــه بــازی تاثیــر بــه ســزایی خواهــد 
داشــت. دوم آن کــه ســال گذشــته انتقــادات زیــادی بــه بــازی وارد شــد و همیــن بایــد باعــث شــود تــا الکترونیــک آرتــز بــه خــود بیایــد و سیاســت های 
جدیــدی در قبــال ایــن ســری اتخــاذ کنــد. در میــان تمامــی ویژگی هایــی کــه قــرار اســت بــه بــازی اضافــه شــوند، چهــار مــورد اساســی تر و موثرتــر در گیــم 
پلــی بــازی وجــود دارنــد کــه بــرای خلــق هــر کــدام هــم از یــک بازیکــن مشــهور و محبــوب ایــن روزهــای دنیــای فوتبــال اســتفاده شــده اســت. در ادامــه 

می خواهیــم نگاهــی بــه ایــن چهــار ویژگــی بیندازیــم:

سیستم هوش پویا

از  یکــی   )Active Intelligence System( پویــا  هــوش  سیســتم 
ویژگی هــای بــزرگ ایــن نســخه اســت. احتمــااًل بــا خوانــدن ایــن تیتــر 
متوجــه شــده اید کــه ایــن ویژگــی رفتارهــای بازیکنــان تیــم هنگامــی 
ــده  ــر عه ــرل آن هــا را ب ــع، شــما کنت ــد )و بالطب ــار ندارن ــی در اختی ــه توپ ک
نداریــد( را هــدف گرفتــه و قــرار اســت در آن تفاوت هــای شــگرفی ایجــاد 
ــه  ــی ب ــن ویژگ ــزودن ای ــرای اف ــه ب ــت ک ــه اینجاس ــب توج ــه جال ــد. نکت کن
 Marco( بــازی از ســتاره آلمانــی تیــم دورتمونــد یعنــی مارکــو رویــس
 Motion( بهــره گرفتــه شــده و در حقیقــت بازیگــر موشــن کپچــر )Reus
Capture( ایــن بخــش او بــوده اســت. حــاال و بــه لطــف این ویژگــی، هوش 
مصنوعــی یــاران خــودی بیــش از هــر زمــان دیگــری تکامــل یافتــه و باعــث 
می شــود کــه بازیکنــان تیــم شــما بــازی بــدون توپ شــان از همیشــه بهتــر 
باشــد و از هــر فضــا و فرصتــی بــرای جــای گیــری مناســب اســتفاده کننــد. 
ــرای رفتــن بــه  ــان حریــف ب آن هــا می تواننــد از کوچک تریــن غفلــت بازیکن
یــک منطقــه مناســب تر اســتفاده کننــد و اگــر شــما هــم باهــوش باشــید 
و حــرکات آن هــا را زیــر نظــر داشــته باشــید، بــه راحتــی می توانیــد بــا 
یــک پــاس خــوب آن هــا را صاحــب تــوپ کنیــد و بــه ســمت دروازه حریــف 
یــورش ببریــد. سیســتم دویــدن بازیکنــان هنگامــی کــه تــوپ در اختیــار 

ندارنــد نیــز بــه طــور کامــل و از پایــه بازســازی شــده و دیگــر شــاهد 
ــاران  ــی ی ــوش مصنوع ــون ه ــود. اکن ــم ب ــا نخواهی ــی آن ه ــرکات مصنوع ح
شــما بــه گونــه ای تنظیــم شــده اســت کــه بــا انجــام اعمالــی چــون وانمــود 
کــردن دویــدن و ... مــدام در حــال چرخــش و حرکــت در زمیــن هســتند 
و دیگــر ایــن وظیفــه شماســت تــا آن هــا را پیــدا کنیــد و تــوپ را بــه آن هــا 
بســپارید. اگــر ســازندگان واقعــًا بتواننــد ایــن ویژگــی را بــه نحــو احســن 
در بــازی پیــاده ســازی کننــد پیشــرفت شــگرفی در بــازی بــه وجــود خواهــد 
ــد  ــث خواه ــد و باع ــد ش ــام خواه ــاص و ع ــزد خ ــا زبان ــا مدت ه ــه ت ــد ک آم
ــًا  ــه تقریب ــازار )ک ــی در ب ــن ورزش ــر عناوی ــبت دیگ ــه نس ــازی ب ــا ب ــد ت ش
ــه  ــکاتی مواج ــا مش ــی ب ــن ویژگ ــازی ای ــاده س ــاد در پی ــا زی ــم ی ــی، ک همگ
ــی  ــوش مصنوع ــازندگان از ه ــه س ــان البت ــود. در می ــز ش ــتند( متمای هس
حریفــان هــم غافــل نشــده اند و در هنــگام مســابقه بــا هــوش مصنوعــی 

ــود. ــد ب ــش خواهی ــن بخ ــرفت های ای ــاهد پیش ــوح ش ــه وض ــازی ب ب
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دومیــن ویژگــی 
اساســی و مهــم 
و جدال هــای  نبردهــا  بازســازی  نســخه،  ایــن 
فیزیکــی از پایــه اســت. ایــن ویژگــی کــه بــا 
 Physical( »بــازی فیزیکــی نــام »بازســازی 
از  می شــود  شــناخته   )Play Overhaul
حضــور ســتاره بــزرگ تیــم چلســی یعنــی ادن 
ــر  ــوان بازیگ ــه عن ــازارد )Eden Hazard( ب ه
ــه  ــن ک ــن بازیک ــرد. ای ــره می ب ــر به ــن کپچ موش
در اســتفاده از فضاهــای کوچــک و نبــرد بــرای 
جــای گیری هــای کــم نقــص شــهرت دارد قــرار 
ــن  ــازی ای ــرای نوس ــی ب ــوان الگوی ــه عن ــت ب اس
ــرفت های  ــی از پیش ــد. یک ــازی باش ــی در ب ویژگ
ایــن نســخه نســبت بــه نســخه های پیشــین 
بهبــود یافتــن وضعیــت اســتپ ســینه ها اســت. 
دیگــری  زمــان  هــر  از  بهتــر  بازیکــن  اکنــون 
خــود  ســینه  وســیله  بــه  را  تــوپ  می توانــد 
کنتــرل کــرده و حرکــت خــود را ادامــه دهــد. 
نکتــه بعــدی در مــورد حفــظ تــوپ بازیکنــان 
ــی  ــه بازیکن ــی ک ــون هنگام ــت. اکن ــی اس هجوم

چــون هــازارد در گوشــه ای از زمیــن ایســتاده 
از  یکــی  قبلــی  نســخه های  همچــون  اســت 
بازیکنــان تیــم مدافــع تنهــا بــا فشــردن یــک 
ــاورد  ــگ او دربی ــوپ را از چن ــد ت ــد نمی توان کلی
ــازی اضافــه  ــه ب چــرا کــه ویژگــی جدیــدی کــه ب
شــده و بــا نــام »دریبــل حفاظتــی 360 درجــه« 
Shield Dribble( شــناخته می شــود   360°(
ــی  ــا وقت ــد ت ــن می ده ــه بازیک ــکان را ب ــن ام ای
کــه ایســتاده هــم بتوانــد از تــوپ محافظــت کنــد 
ــه راحتــی تــوپ  و نگــذارد کــه بازیکــن حریــف ب
ایــن  از او بگیــرد. طبــق اعــام ســازندگان  را 
مســئله در نســخه های قبلــی وجــود نداشــته و 
بــه نوعــی یــک نقطــه ضعــف بــه شــمار می رفتــه 
اســت. شــما بــا فشــردن دکمــه LT در اکــس 
باکــس )یــا L2 در پلــی استیشــن( ایــن قابلیــت 
را فعــال می کنیــد. در ایــن حالــت بازیکــن شــما 
بــه شــکل ویــژه ای از تــوپ مراقبــت خواهــد کــرد 
ــف  ــع حری ــن مداف ــام نزدیک تری ــت تم ــه دق و ب
بــه خــود را زیــر نظــر خواهــد گرفــت. هــم چنیــن 
او قــادر خواهــد بــود تــا از دســت خــود نیــز بــرای 

عقــب نــگاه داشــتن بازیکــن حریــف بــه بهتریــن 
شــکل ممکــن بهــره ببــرد. نبردهــای هوایــی نیــز 
ایــن نســخه دچــار بهبودهایــی شــده اند.  در 
ــا در نبردهــای هوایــی  ــی تنه در نســخه های قبل
قــادر بودیــد تــا بــا ســر تــوپ را از مقابــل حریــف 
دور کنیــد امــا اکنــون و بــه کمک دکمــه LT قادر 
هســتید تــا بــا توجــه بــه میــزان قــدرت بازیکــن 
ــش  ــوی پای ــه جل ــینه او ب ــک س ــه کم ــوپ را ب ت
بیندازیــد و حتــی از آن تــوپ ارســالی توســط 
ببریــد. تکل هــا  بهــره  نفــع خــود  بــه  حریــف 
نیــز در ایــن نســخه پیشــرفت هایی را بــه خــود 
ــکل  ــه ای ت ــه گون ــان ب ــون بازیکن ــد. اکن دیده ان
بازیکــن  پــای  جلــوی  یــا  تــوپ  کــه  می زننــد 
بتواننــد ســریعًا  یــا خودشــان  بیفتــد  خــودی 
بلنــد شــده و تــوپ را از حریــف برباینــد و دیگــر 
ــخه های  ــب نس ــب و غری ــکات عجی ــاهد مش ش
قبــل در ایــن زمینــه )کــه مثــًا وقتــی تــکل زده 
بازیکــن  پــای  بــاز هــم تــوپ جلــوی  می شــد، 

مهاجــم می افتــاد!( نخواهیــم بــود.

بازسازی بازی فیزیکی

ســومین ویژگــی جدیــد ایــن نســخه 
جدیــد«  هجومــی  »تکنیک هــای 
پیــش  فصــل  ســتاره  از  و  اســت   )New Attacking Techniques(
منچســتر یونایتــد یعنــی آنتونــی مارســیال )Antonie Martial( بــرای 
موشــن کپچــر بخش هــای مربــوط بــه آن اســتفاده شــده. همــان طــور 
ــازی شــاهد تکنیک هــای جدیــدی  ــام ایــن ویژگــی پیداســت، در ب کــه از ن
ــه  ــا ب ــرد ت ــد ک ــک خواهن ــا کم ــن تکنیک ه ــود و ای ــم ب ــه خواهی ــرای حمل ب
شــیوه های جدیــدی گل بــه ثمــر رســاند. شــوت های بــه ســمت دروازه 
نیــز در ایــن نســخه پیشــرفت کرده انــد و هــم اکنــون قــادر خواهیــد بــود 
ــه همــان نحــوی کــه دوســت داریــد بــه ســمت دروازه حریــف شــوت  ــا ب ت
 RB بزنیــد. بــه طــور مثــال، ایــن بــار وقتــی کــه قبــل از شــوتیدن دکمــه
ــد از  ــد و بتوانی ــه داری ــن( را نگ ــی استیش ــا R1 در پل ــس )ی ــس باک در اک
جــای درســتی بــا قــدرت مناســبی بــه تــوپ ضربــه بزنیــد، تــوپ شــما بــه 

صــورت مــواج بــه ســمت دروازه خواهــد رفــت و دروازه بــان کار ســخت تری 
ــز  ــه ایــن منظــور دروازه بان هــا نی ــه ب ــار آن خواهــد داشــت. البت ــرای مه ب
ــد  ــته خواهن ــه گذش ــبت ب ــری نس ــر و کامل ت ــبت بهت ــه نس ــیرجه های ب ش
ــت.  ــده اس ــترده تر ش ــم گس ــا ه ــیرجه های آن ه ــرکات و ش ــه ح زد و دامن
البتــه دامنــه تغییــرات شــوت ها تنهــا بــه همیــن مــورد محــدود نمی شــود. 
ــه خــود دیــده و  ــی را ب ــات شــروع مجــدد دروازه  بان هــا هــم تغییرات ضرب
بــه کمــک آن هــا می تــوان بــه شــکلی ســریع یــک ضــد حملــه را ترتیــب داد. 
ضربــات ســر نیــز بــاز دچــار تغییــرات مثبتــی شــده اند و اکنــون می تــوان بــا 
ســر تــوپ را بــه زمیــن کوبیــد تــا دروازه بــان ســخت  تر بتوانــد آن را مهــار 
کنــد. پاس هــای عمقــی نیــز قــرار اســت بهبودهایــی را بــه خــود ببیننــد و 
نســبت بــه گذشــته تنــوع بیشــتری داشــته باشــند و در کنــار آن، طــوری 

تنظیــم شــوند تــا میــزان اســتفاده از آن هــا تعدیــل شــود.

تکنیک های هجومی جدید
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پیشــرفت های  از  دیگــر  یکــی 
عقیــده  بــه  )کــه  بــازی  بــزرگ 
نگارنــده، مهم تریــن و هیجــان انگیزتریــن آن هــا هــم بــه شــمار مــی رود( 
طراحــی جدیــد و نویــن ضربــات ایســتگاهی اســت. ایــن ویژگــی کــه 
 )Set Piece Rewrite( ایســتگاهی«  ضربــات  »ویراســتن  نــام  بــا 
 James( شــناخته می شــود و بــرای موشــن کپچــر آن از خامــس رودریگــز
بــه  زیــادی  عمــق  تــا  اســت  قــرار  گرفتــه شــده،  بهــره   )Rodriguez
احتمــااًل شــما هــم عقیــده داریــد  بــازی بدهــد.  ایســتگاهی  ضربــات 
کــه در نســخه های پیشــین انتخاب هــای شــما بــرای نحــوه اســتفاده از 
ضربــات ایســتگاهی تــا حــدی محــدود بــود و مهم تــر از آن، گاهــًا بــه خاطــر 
ــره  ــا به ــاید از آن ه ــد و ش ــه بای ــور ک ــد آن ط ــا نمی ش ــی محدودیت ه برخ
ــرف  ــل برط ــور کام ــه ط ــخه ب ــن نس ــت در ای ــرار اس ــکات ق ــن مش ــرد. ای ب
ــتگاهی، از  ــات ایس ــی ضرب ــامل تمام ــد ش ــای جدی ــن قابلیت ه ــوند. ای ش
پنالتی هــا گرفتــه تــا کرنــر می شــوند. اکنــون می توانیــد محــل جــای گیــری 
بازیکنان تــان بــرای دورخیــز کــردن قبــل از زدن ضربــه ایســتگاهی را 
بــه طــور کامــل و بــه دلخــواه خودتــان تنظیــم کنیــد. ایــن مســئله باعــث 
خواهــد شــد تــا از ضربــه ایســتگاهی دقیقــًا همــان طــور کــه می خواهیــد 
بهــره بگیریــد. بــه طــور مثــال، می توانیــد محــل جــای گیــری بازیکــن را بــه 
گونــه ای تنظیــم کنیــد تــا او بــا بیــرون پــا بــه تــوپ ضربــه بزنــد و بــه ایــن 
ترتیــب، ممکــن اســت تــوپ خیلــی بهتــر از زمانــی کــه او ضربــه را بــا بغــل 
پــا بــه ســمت دروازه روانــه کنــد بــه ثمــر بشــیند. ضربــات کرنــر نیــز شــامل 
ــن  ــن بازیک ــرار گرفت ــوه ق ــر نح ــااًل دیگ ــد و احتم ــد ش ــت خواهن ــن قابلی ای
ــی  ــر واقع ــک و غی ــین مضح ــخه های پیش ــون نس ــر همچ ــه کرن ــت نقط پش

ــه در  ــی ک ــوان بازیکنان ــه می ت ــر از همیش ــون بهت ــن، اکن ــت. همچنی نیس
محوطــه جریمــه حریــف جــای گرفته انــد را بــه نقــاط دلخــواه هدایــت کــرد 
تــا بــا یــک ارســال مناســب آن هــا را در موقعیــت گلزنــی قــرار داد. ضربــات 
پنالتــی هــم ایــن ویژگــی را خواهنــد داشــت و اکنــون حتــی می توانیــد 
ــد!  ــن کنی ــم تعیی ــوپ را ه ــمت ت ــه س ــن ب ــدن بازیک ــرعت دوی ــزان س می
بــه ایــن ترتیــب، گســتره ضرباتــی کــه می تــوان بــه ســمت دروازه زد بــه 
شــکل چشــم گیری افزایــش یافته انــد. حتــی پرتاب هــای دســتی نیــز 
اکنــون تکامــل یافته انــد و بــه شــکل بهتــری می تــوان از کنــار زمیــن بــازی 
ــه  ــرات، نوآوری هــای ب ــان ایــن تغیی ــان انداخــت. در می ــه جری ــاره ب را دوب
وجــود آمــده در ضربــات کرنــر بیــش از همــه بــه چشــم می آینــد و بــه طــور 
کلــی سیســتم ارســال کرنــر فــرق کــرده اســت. دیگــر خبــری از نگه داشــتن 
دکمــه بــرای ارســال بلندتــر نیســت و بایــد بــه کمــک آنالــوگ ســمت چــپ 
محــل فــرود آمــدن تــوپ را معیــن کنیــد، چیــزی کــه در ســری PES هــم 

شــاهد آن بوده ایــم.
ــی  ــول قدیم ــه اص ــتگی ب ــن وابس ــازی در عی ــد، ب ــه می بینی ــور ک ــان ط هم
و وفــاداری بــه آن هــا، گام هــای رو بــه جلویــی نیــز برداشــته کــه بــه طــور 
ــم  ــوز ه ــه، هن ــم. البت ــن بردی ــر ذره بی ــی آن را زی ــی اساس ــل 4 ویژگ کام
ــا در  ــن ویژگی ه ــودن ای ــش ب ــه بخ ــورد نتیج ــت در م ــا قاطعی ــوان ب نمی ت
ــازی تصمیــم گیــری کــرد و فقــط زمــان اســت کــه همــه چیــز را مشــخص  ب
 Ultimate Team، Career چــون  قدیمی  تــر  بخش هــای  می کنــد. 
Mode و Be A Pro هــم همچنــان بــه قــوت خــود در بــازی خواهنــد بــود 
ولــی از آن جایــی کــه اطاعــات خاصــی از آن هــا بــه بیــرون درز پیــدا نکــرده، 

ــرد. ــت ک ــا صحب ــورد آن ه ــوان در م ــًا نمی ت فع

ویراستن ضربات ایستگاهی

FIFA 17 مارکو رویس، مرد آرمانی
همــان طــور کــه اشــاره شــد، در ایــن نســخه از 4 بازیکــن بــه عنــوان  بازیگــر موشــن کپچــر 
اســتفاده شــده اســت؛ مارکــو رویــس، ادن هــازارد، آنتونــی مارســیال و خامــس رودریگــز. 
ــه شــمار  بــدون شــک هــر کــدام از ایــن 4 بازیکــن جــزو برترین هــای حــال حاضــر جهــان ب
می رونــد و اســتفاده الکترونیــک آرتــز از آن هــا کار درســتی بــه شــمار مــی رود. همــان طــور 
 )Lionel Messi( کــه اعــام شــده بــود امســال قــرارداد الکترونیــک آرتــز بــا لیونــل مســی
ســتاره آرژانتینــی باشــگاه بارســلونا بــه اتمــام رســیده و شــاهد نقــش بســتن تصویــری از 
ــازی یــک نظرســنجی بــزرگ بیــن  ــازی نخواهیــم بــود. در ســایت رســمی ب ــر روی کاور ب او ب
4 ســتاره ای کــه باالتــر نامشــان ذکــر شــد برگــزار گردیــد و قــرار شــد طبــق آرای مردمــی، 
ــود و در  ــاب ش ــت انتخ ــد بس ــش خواه ــخه نق ــن نس ــر او روی کاور ای ــه تصوی ــی ک بازیکن
نهایــت مارکــو رویــس توانســت بیشــترین رای را کســب کنــد. همچنیــن طراحــی کاور ایــن 
نســخه بــه شــکلی اســت کــه بعیــد بــه نظــر می آیــد چــون ســال گذشــته از یــک بازیکــن زن 
نیــز در کنــار رویــس روی کاور اســتفاده شــود. البتــه، بــه ســنت ســال های گذشــته احتمــااًل 

کاورهــای مناطــق مختلــف جهــان اندکــی بــا یکدیگــر تفــاوت خواهنــد داشــت.
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تغییــر موتــور گرافیکــی ایــن نســخه، پــس 
از آن همــه مانورهــای الکترونیــک آرتــز روی 
موتــور گرافیکــی ایگنایــت )Ignite( مســئله عجیبــی اســت. به هــر صورت 
در آغــاز نســل جدیــد الکترونیــک آرتــز بــا پــرده برداشــتن از نســخه جدیــد 
موتــور گرافیکــی مــورد اســتفاده EA Sport و البته چند ســال اســتفاده از 
آن، بــه طــور ناگهانــی تغییــر موضــع داده و موتــور قدرتمنــد فراســت بایــت 
را جایگزیــن آن کــرده اســت. ایــن تغییــر موتــور گرافیکــی جلــوه خاصــی بــه 
بــازی بخشــیده و هــم اکنــون FIFA 17 از تمامــی پیشــینیان خــود زیباتــر 
بــه نظــر می رســد. از آن جایــی کــه توانایــی ایــن موتــور در خلــق جلوه هــای 
گرافیکــی چــون آب و دود )و در ایــن بــازی، مــه( بــر همــگان روشــن اســت 
بایــد ایــن تغییــر را بــه فــال نیــک گرفــت. امیــدوار هســتیم کــه تخریــب 
پذیــری بی نظیــر ســری Battlefield )کــه مرهــون همیــن موتــور گرافیکــی 
اســت( بــه ســری FIFA هــم ســرایت کــرده و بهتــر از گذشــته شــاهد 
کنــده شــدن چمــن اســتادیوم باشــیم! نورپــردازی بــازی هــم بــه لطــف ایــن 
موتــور گرافیکــی رنــگ و بــوی تــازه ای بــه خــود خواهــد گرفــت و مطمئنــًا بــا 
پیشــرفت هایی مواجــه خواهــد شــد. طراحــی چهره هــا هــم در ایــن نســخه 

نســبت بــه گذشــته پیشــرفت های شــگرفی را بــه خــود دیــده اســت. 
البتــه ســازندگان دقیقــًا اعــام نکرده انــد کــه نســخه های نســل هفتمــی 
هــم از موتــور فراســت بایــت اســتفاده خواهنــد کــرد یــا همچنــان بــه قــوت 
 )Impact( ــت ــوخ ایمپک ــته و منس ــرف گذش ــخ مص ــور تاری ــابق از موت س
 EA بــرای توســعه آن اســتفاده می شــود. البتــه، تقریبــًا محــال اســت کــه
ــی  ــد و حت ــی کن ــل هفتم ــخه های نس ــرف نس ــی را ص ــت چندان Sport وق
بســیاری از ویژگی هــای جدیــد ایــن نســخه همچــون بخــش داســتانی هــم 

ــد داشــت. در آن نســخه ها وجــود نخواهن
ــد کــه اگــر FIFA کوچک تریــن  ــز بــه خوبــی می دان در کل، الکترونیــک آرت
ــی و  ــرای کونام ــت را ب ــن فرص ــا ای ــکان دارد ت ــد، ام ــته باش ــی داش لغزش
PES فراهــم کنــد تــا فاصلــه را کمتــر و کمتــر کننــد. تغییراتــی کــه در ایــن 
ــر  ــه ثم ــر ب ــتند و اگ ــا هس ــه ج ــی الزم و ب ــد همگ ــورت گرفته ان ــخه ص نس
بنشــینند، FIFA گام بزرگــی را در جهــت تکامــل هرچــه بیشــتر برداشــته 
اســت. بایــد مدتــی دیگــر منتظــر بمانیــم و ببینیــم کــه ســپتامبر داغ 
فوتبالــی در دنیــای بازی هــای کامپیوتــری بــه نفــع کــدام یــک از دو ســری 

ــام خواهــد شــد. ــوب PES و FIFA تم محب

فوتبال از قابی نو

سندرمی فراگیر به نام فراست بایت
 )DICE( فراســت بایــت، موتــوری کــه زمانــی تنهــا در بازی هــای دایــس
ــکل  ــه ش ــتفاده از آن ب ــای اس ــون مرزه ــا اکن ــد ام ــتفاده می ش از آن اس
 Mass Effect: ــون ــی چ ــن مختلف ــه و در عناوی ــترش یافت ــی گس عجیب
ــود! از  ــتفاده ش ــت از آن اس ــرار اس ــی FIFA 17 ق Andromeda و حت
ــًا  ــود )مخصوص ــی از خ ــرد خوب ــز عملک ــت نی ــور ایگنای ــه موت ــی ک آن جای
در بــازی EA Sport UFC 2( نشــان داده بــود ایــن تغییــر موضــع 
EA Sport بــه عنــوان توســعه دهنــده عناویــن ورزشــی الکترونیــک 
ــه  ــت ک ــر اینجاس ــه جالب ت ــد. نکت ــر می رس ــه نظ ــب ب ــی عجی ــز اندک آرت
تنهــا FIFA 17 نیســت کــه از ایــن موتــور اســتفاده می  کنــد و عناویــن 
ورزشــی دیگــر الکترونیــک آرتــز هــم در آینــده ای نزدیــک بــه ایــن موتــور 
روی خواهنــد آورد! بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه آیــا فراســت بایــت در 
عناویــن ورزشــی هــم بــه انــدازه ســری Battlefield موفــق ظاهــر خواهــد 
شــد یــا کاری خواهــد کــرد کــه EA Sport از ایــن کار خــود پشــیمان 
گشــته و دوبــاره روی بــه همــان موتــور ایگنایــت بیــاورد. پاســخ ایــن 

ــم یافــت. ــد روز دیگــر خواهی ــا چن ســوال را ت
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Call of Duty: 
Infinite Warfare

ی نامجو
میرمهد

ا
ســری Call of Duty در طــول 13 
ــخه اش  ــن نس ــار اولی ــه از انتش ــالی ک س
می گــذرد، بــا فــراز و نشــیب های زیــادی رو 
بــه رو بــوده اســت کــه البتــه هیــچ کــدام از 
تأثیــر آن چنانــی روی  فــراز و نشــیب ها  ایــن 
ــری  ــن س ــواره ای ــته اند و هم ــروش آن نگذاش ف
بــوده  ســال  هــر  بازی هــای  پرفروش تریــن  از 
ــری  ــن س ــه در ای ــه همیش ــک نکت ــا ی ــت؛ ام اس
وجــود داشــته اســت و آن هــم ایــن اســت کــه 
همــواره از نظــر داســتانی در زمــان گذشــته، 
و  می شــده  ســپری  نزدیــک  آینــده  یــا  حــال 
خیلــی بــه جنگ هــای فضایــی و... نپرداختــه 
ــا  ــه ب ــد Call of Duty ک ــخه جدی ــا نس ــود؛ ام ب
ــز امســال منتشــر  ــام Infinite Warfare پایی ن
خواهــد شــد، داســتانی کامــًا متفــاوت بــا نســخ 
قبلــی دارد. نســخه جدیــد در آینــده ای دور و 
بــا محوریــت فضــا و جنگ هایــی کــه در فضــا 
بــه وقــوع می پیونــدد منتشــر خواهــد شــد. 
در ادامــه بــه بررســی اطاعــات منتشــر شــده از 
بــازی می پردازیــم تــا ببینیــم کــه نســخه جدیــد 

چــه  ســری  ایــن  جدیــد  نســخه  کــه 
دارد... قبلــی  نســخ  بــا  تفاوت هایــی 

ــه  ــا توج ــش ب ــن پیش نمای ــی از ای ــه: بخش توج
بــه  خارجــی  مختلــف  مجله هــای  اطاعــات  بــه 
دســت آمــده و لــذا ممکــن اســت هنــوز تریلــری 

از ایــن بخش هــا پخــش نشــده باشــد.

اول از همــه بــه داســتان بــازی می پردازیــم. 
آخریــن نســخه ایــن بــازی در آینــده ای دور اتفاق 
ــع طبیعــی موجــود  ــد. در ایــن زمــان مناب می افت
روی زمیــن بــه پایــان رســیده و حکومت هــا و 
ــع و ســوخت  ــال مناب ــه دنب ــف ب گروه هــای مختل
آســمانی  اجــرام  و  ســیارات  ســایر  روی  بــر 
هســتند. منطــق ســازندگان بــازی بــرای نوشــتن 
چنیــن داســتانی نیــز بــر مبنــای وضعیــت کنونــی 
ــان  ــا ارزش در جه ــع ب ــت. مناب ــوده اس ــن ب زمی
کمیــاب هســتند و در جهــان امــروز می دانیــم 
کــه منابــع نفــت و فلــزات مهــم زمیــن، یکــی 
زودتــر و یکــی دیرتــر، روزی بــه پایــان خواهنــد 

در  رســید. 
ــم  ــال ه ــن ح همی

ــیارات  ــه س ــم ک می دانی
دیگــر، قمرهــای ایــن ســیارات 

و همچنیــن ســیارک های مختلــف کــه 
حتــی در همیــن منظومــه شمســی وجــود 

کمیــاب  منابــع  ایــن  از  غنــی  مخزنــی  دارنــد، 
ــوع  ــن موض ــت(. ای ــز نف ــه ج ــه ب ــتند )البت هس
ــازی  ــتان ب ــری داس ــکل گی ــی ش ــتمایه اصل دس

ــت. اس
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در داســتان بــازی و زمانــی 
کــه ایــن منابــع بــه پایــان رســیده، قدرت هــای 
بــزرگ جهــان همچنــان کنتــرل زیــادی بــر منابــع 
ــل  ــازمان مل ــه س ــته ب ــازمانی وابس ــد و س دارن
تحــت نــام UNSA نیــز بــرای کنتــرل تجــارت 
اســت.  شــده  تشــکیل  فضایــی  ســفرهای  و 
ــه  ــم از هم ــراد مه ــیاری از اف ــان بس ــن زم در ای
جهــان در شــهر ژنــو ســوئیس بــرای مشــاهده رژه 
ــط  ــه توس ــی ک ــاوگان فضای ــه ن ــا در هفت نیروه
 Solar( خورشــیدی  اتحــاد  پیمــان  ســازمان 
بــه  یــا   Alliance Treaty Organization
کنــار  در  می شــود،  برگــزار   )SATO اختصــار 
هــم جمــع شــده اند. در همیــن هنــگام و زمانــی 
ــه ای  ــد، حمل ــر می برن ــه س ــح ب ــه در صل ــه هم ک
ناگهانــی توســط گروهــی بــا نــام جبهــه دفــاع 
 Settlement Defense Front( قرارگاهــی 
ــود.  ــام می ش ــش انج ــن همای ــه ای ــا SDF( ب ی
SDF گروهــی متشــکل از شورشــیانی اســت 
کــه تنهــا در پــی تســلط کامــل بــر کل کهکشــان 
کنتــرل  مأمــوران جاسوســی،  از  یکــی  اســت. 
بــه  را  زمیــن  ســیاره ای  دفــاع  سیســتم های 
ــن  ــه ای ــه ب ــرای حمل ــا ب ــه و از آن ه ــت گرفت دس
نــاوگان  اعظــم  بخــش  و  کــرده  اســتفاده  رژه 
فضایــی SATO را در چنــد لحظــه نابــود می کنــد 
و در همیــن زمــان نیــز حملــه ای زمینــی بــرای بــه 
ــتگیری  ــیاره و دس ــرل کل س ــت آوردن کنت دس
فرماندهــان هــر یــک از کشــورها نیــز بــه وســیله 

ایــن گــروه انجــام می گیــرد.
ایــن وقایــع در یکــی از اولیــن مأموریت هــای 
ــس  ــتوان ری ــام س ــه ن ــردی ب ــگاه ف ــازی و از ن ب

روایــت   )Lt. Reyes(
می شــود. او بافاصلــه وارد عمــل می شــود و 
در ایــن زمــان می توانیــم ســاح های او را کــه 
 Call of Duty همــان ســاح های معمــول ســری
را  هســتند  تک تیرانــداز  و  مسلســل  نظیــر 
مشــاهده کنیــم. از نظــر شــیوه کار ایــن ســاح ها 
شــبیه ســاح های معمولــی زمــان حــال هســتند 
ولــی یــک ســری ویژگی هــای ظاهــری و ســاختاری 
آن هــا را متفــاوت می کنــد؛ مثــًا یکــی از ایــن 
ــرژی  ــا ان ــه، ب ــات و گلول ــای مهم ــه ج ــاح ها ب س
ــتفاده  ــورد اس ــی م ــزات نظام ــد. تجهی کار می کن
نیــز تغییــرات زیــادی داشــته اند و از تکنولــوژی 
زمــان خــود پیــروی می کننــد؛ مثــًا نارنجکــی در 
بــازی وجــود دارد کــه روی زمیــن حرکــت می کنــد 
و هــدف خــود را پیــدا کــرده و ســپس منفجــر 
می شــود. بــا ایــن حــال اگــر وجــود روبات هــا 
ــده  ــزرگ را نادی ــیار ب ــی بس ــتی های فضای و کش
همــان  بــازی،  اکشــِن  سیســتِم  بگیریــم، 
سیســتم معمــول ســری Call of Duty اســت و 
انفجــار و ویــران کــردن محیــط نیــز در بخش هــای 
مختلفــش دیــده می شــود. اضافاتــی کــه اخیــرًا 
ــت  ــر حال ــود نظی ــده ب ــه ش ــری اضاف ــن س ــه ای ب
ــاز  ــی ب ــای خیل ــا محیط ه ــره و ی ــکاری چهارنف هم
در ایــن نســخه حــذف یــا کمتــر شــده اند و بــازی 
ــی  ــم پل ــی گی ســعی دارد از نظــر بخش هــای اصل
شــبیه عناویــن قدیمــی ســری شــود. بعــد از 
نبردهایــی کــه ســتوان ریــس در خیابان هــای 
ژنــو کــه بــه آن حملــه شــده انجــام می دهــد، او 
بــه مقــام کاپیتــان یــک کشــتی فضایــی بســیار 
 )Retribution( مجــازات  نــام  بــه  بزرگــی 
می رســد. کاپیتــان قبلــی مجــازات مــرده اســت 
ویــران  نیــز  بســیاری  فضایــی  ناوگان هــای  و 

شــده اســت و در ایــن میــان ریــس 
بایــد تبدیــل بــه شــخصی بشــود کــه زمیــن برای 

ــاز دارد. ــر نی ــیان غارتگ ــر شورش ــات از ش نج
دارد.  قــرار   SDF گــروه  مقابــل  طــرف  در 
ــدردی  ــراز هم ــه اب ــچ گون ــا هی ــر بازیبازه بیش ت
بــا ایــن گــروه نخواهنــد کــرد. اهــداف ایــن گــروه 
بســیار شــیطانی اســت و ایــن در حالــی اســت که 
ــد  ــود را ب ــای خ ــه کاره ــچ وج ــه هی ــروه ب ــن گ ای
نمی دانــد، بلکــه آن هــا بــه طــور کامــل بــه هــدف 
ــد  ــام می دهن ــد انج ــه دارن ــی ک ــود و قتل های خ
ایمــان دارنــد. پیــروزی بــرای ایــن گــروه بــه 
معنــی جلوگیــری از ورود منابــع موجــود در فضــا 
بــه زمیــن اســت تــا مانــع انجــام کارهــای خــوب 
بــر روی زمیــن بشــوند. بــه گفتــه ســازندگان 
ــه  ــی منظوم ــان حقیق ــود را وارث ــا خ ــازی، آن ه ب
شمســی می داننــد. آن هــا روش زندگــی خــود را 
ــن  ــردم زمی ــی م ــر از روش زندگ ــر و خالص ت بهت
ــی در  ــا زندگ ــان، ب ــده ی آن ــه عقی ــد و ب می دانن
خــارج از زمیــن، آن هــا شایســتگی بیش تــری 
ــا  ــد. آن ه ــی دارن ــه شمس ــرل منظوم ــرای کنت ب
ــد  ــای چاقــی )!( می دانن ــن را گربه ه ــردم زمی م
»دنیــای  کلونی هــای  محــدوده  از  خــارج  کــه 
خــارج از زمیــن« زندگــی می کننــد. آن هــا در 
حریــص  و  متوهــم  خودخــواه،  افــرادی  اصــل 
هســتند کــه از مســیر درســت زندگــی خــارج 

ــد. ــا را دارن ــردن دنی ــود ک ــد ناب ــده و قص ش
کلونــی  زمیــن  از  خــارج  کــه  افــراد  ایــن 
ســاخته اند را می تــوان جوینــدگان طــای اثــر 
فضــا دانســت )جوینــدگان طــا در اصــل بــه 
ــی  ــمت بخش های ــه س ــه ب ــد ک ــرادی می گوین اف
طــا کشــیده  یافتــن  پــی  در  آمریــکا  قــاره  از 
شــدند(. یکــی از تفکــرات اصلــی آن هــا ایــن 
اســت کــه فقــط بــه کاربــرد اصلــی یــک وســیله 
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توجــه می کننــد و اصــًا درگیــر مــوارد دیگــر مربــوط 
ــا از  ــز آن ه ــه چی ــده در هم ــن ای ــوند و ای ــه آن نمی ش ب
ــدا  ــود پی ــان نم ــا سفینه هایش ــه ت ــان گرفت ساح هایش
ــه  ــری را ک ــوارد ظاه ــا م ــاح های آن ه ــًا س ــد؛ مث می کن
ــا کــردن ســاح هســتند یــا کمــی اســتفاده از  ــرای زیب ب
آن را راحــت تــر می کننــد، ندارنــد و فقــط بــه منظــور 
شــده اند.  طراحــی  کشــتن  بــرای  اســتفاده  کلــی 
ــی  ــول زندگ ــای معم ــیاری از ابزاره ــا بس ــن آن ه همچنی
ــته  ــا را داش ــر آن ه ــد نظ ــری م ــط کارب ــا فق ــد ت ــر داده ان ــز تغیی را نی
باشــند. آن هــا ســاح های خــود را از مــواد خــام می ســازند و از 
پاســتیک ها و فلــزات پرداخــت شــده پرهیــز می کننــد. ایــن گــروه 
همچنیــن بســیاری از روبات هایــی را کــه بــرای اهــداف معــدن کاوی 
طراحــی شــده بودنــد، دوبــاره برنامــه ریــزی کرده انــد و هــدف ایــن 
ــت.  ــروه اس ــن گ ــمنان ای ــودی دش ــا ناب ــون تنه ــم اکن ــا، ه روبات ه

ــی روی ایــن اســت کــه هــر  ــه طــور کل تمرکــز ایــن گــروه ب
چیــزی بــازده خالــص و کامــل داشــته باشــد و هیــچ چیــزی بــه هــدر 

نــرود.
هــدف ایــن گــروه ایــن اســت کــه ســربازان و مــردم عــادی ای را کــه 
می خواهنــد مانــع کنتــرل آن هــا بــر زمیــن و در نهایــت کل اقتصــاد 
کهکشــانی شــوند را نابــود کننــد. آن هــا زیبایــی را تنهــا در کاربــرد 
یــک وســیله و عملکــرد نهایــی آن می بیننــد. آن هــا در اصــل پیــرو 
ــا  ــتند. آن ه ــی )Utilitarianism( هس ــری منفعت گرای ــب فک مکت
فقــط بــه کاربــرد هــر چیــزی توجــه می کننــد و توجهــی هــم بــه 
پاالیــش و تصفیــه کــردن مــوارد ندارنــد. لباس هــای ایــن گــروه بــه 
صــورت مــاژوالر طراحــی می شــود و آن هــا می تواننــد قطعــات آن را 
عــوض کننــد و قطعــه مناســب را جایگزیــن کننــد. قطعاتــی کــه بــا 
ــیب های  ــوی آس ــا جل ــده اند ت ــاخته ش ــاده ای س ــر م ــتفاده از ه اس
ــازندگان  ــرد. س ــخ بگی ــل مری ــنی مث ــیاره های خش ــی را در س محیط
بــازی بــرای طراحــی لباس هــای ایــن گــروه از لباس هــای جنگــی 
بریتانیــا و شــوروی دهــه 60 میــادی الهــام گرفته انــد ولــی ظاهــر 
آن هــا را طــوری تغییــر داده انــد کــه منحصــر بــه فــرد و تهدیــد آمیــز 

بــه نظــر برســند.
در حالــی کــه دشــمن اصلــی شــما گــروه SDF اســت کــه امکانــات 
و اســلحه بســیار زیــادی هــم دارد و هدفــش کشــتار اســت؛ امــا در 
ــای  ــا حکومت ه ــه ب ــتند ک ــم هس ــری ه ــای دیگ ــان گروه ه ــن می ای
قانونــی دشــمنی دارنــد. یکــی از ایــن گروه هــا یــک مرکــز جاسوســی 
بــا نــام ریــاه )Riah( اســت کــه در ژنــو مســتقر اســت و در تمــام 
ایــن مــدت منظــر فرصتــی بــرای در دســت گرفتــن سیســتم دفــاع 
ســیاره ای زمیــن بــوده اســت و ایــن کار را در حملــه بــه ژنــو انجــام 

ــد. ــود می کن ــی را ناب ــای فضای ــا آن ناوگان ه ــد و ب می ده

ســفینه مجــازات پــر از افــراد مختلــف اســت ولــی افــرادی هســتند کــه نقــش اصلــی 
ــد تــن از شــخصیت های  ــام و توضیــح چن ــر ن ــر عهــده آن هاســت. در زی داســتانی ب
ــازی دارنــد را  ــازی کــه همــراه شــما هســتند و نقــش اساســی در ب اصلــی و مهــم ب
ــازی هســتند کــه  ــزرگ و مهــم دیگــری هــم در ب ــًا شــخصیت های ب ــم. قطع آورده ای
بایــد در خــود بــازی بــا آن هــا آشــنا شــوید و در ضمــن در ایــن لیســت مــا نقش هــای 

ــم. ــی را نیاورده ای منف
ستوان ریس )Lt. Reyes(-ملیت: آمریکایی

ســتوان ریــس، شــخصیت اصلــی بــازی اســت و فرماندهــی آخریــن ســفینه عظیــم 
فرماندهــی UNSA را کــه مجــازات نــام دارد بــر عهــده گرفتــه اســت. قبــل از ایــن 
 Special Combat Air Recon( پســت، او در یــگان ویژه نبرد شناســایی هوایــی
ــی  ــده فضاپیمای ــه فرمان ــت. او ک ــه اس ــه می پرداخت ــام وظیف ــه انج ــا SCAR( ب ی
اســت کــه چشــم امیــد مــردم بــه آن اســت، مســئولیت های ســنگینی دارد و جنــگ 
بــه تصمیمــات او بســتگی دارد. بــا توجــه بــه شــرایط اضطــراری نبردهــا، او نیــز خــود 
بــه همــراه نیروهایــش وارد جنــگ می شــود و تصمیمــات ســختی را در طــول نبــرد 
ــه آن  ــتند و ب ــوب هس ــت خ ــدن مأموری ــام ش ــرای انج ــه ب ــی ک ــرد. تصمیمات می گی
کمــک می کننــد ولــی الزامــًا قــرار نیســت جــان افــراد گــروه را حفــظ کننــد و از ایــن 
رو تصمیمــات ســختی هســتند. در بیش تــر عناویــن Call of Duty شــما نقــش 
ــی در ایــن نســخه،  ــد ول ــه حرف هــای مافــوق عمــل می کردی ــد کــه ب ســربازی بودی
ــی  ــده اصل ــه ســربازان می دهــد و فرمان نقــش کســی هســتید کــه دســتورات را ب

عملیــات هســتید.
دریاساالر رینز )Adm. Raines(-ملیت: آمریکایی

دریاســاالر رینــز، یکــی از دوســتان قدیمــی و مربــی ســتوان ریــس اســت. رینــز جــزو 
افــرادی نیســت کــه معمــواًل در میدان هــای اصلــی نبــرد دیــده شــوند ولــی وقایعــی 
کــه در ژنــو پیــش می آینــد باعــث می شــوند کــه او و ســایر مأمــوران عالــی رتبــه نیــز 

مســتقیمًا وارد نبــرد شــوند. او در طــول بــازی بــه ریــس اخبــار جنــگ را  
اطــاع داده و توصیه هایــی بــرای بهبــود وضعیــت بــه او می کنــد و در کل کمــک 

ــت. ــا SDF اس ــرد ب ــال او در نب ح
ستوان سالتر )Lt. Salter(-ملیت: بریتانیایی

ــته در  ــه در گذش ــت ک ــس اس ــتوان ری ــی س ــتان قدیم ــز از دوس ــالتر نی ــتوان س س
نقــش خلبــان جناحــی در یــک هواپیمــا همــراه ریــس کار می کــرده اســت امــا ترفیــع 
درجــه ناگهانــی ســتوان ریــس و رســیدن او بــه مقــام فرماندهــی ســفینه مجــازات، 
ســتوان ســالتر در نقــش زیردســت او قــرار گرفتــه اســت و دوســتی آنــان خدشــه دار 
شــده اســت. او کســی نیســت کــه از بیــان عقایــدش واهمــه ای داشــته باشــد و از 
بــه چالــش کشــیدن مافوقــش عبایــی نــدارد و ممکــن اســت در جریــان مأموریــت 
ــر  ــه نظ ــه ب ــد و کاری را ک ــارج کن ــده اش خ ــن ش ــش تعیی ــیر از پی ــز آن را از مس نی

خــودش درســت اســت انجــام دهــد.
گروهبان عمر )Sgt. Omar(-ملیت: لبنانی

ــر عهــده دارد و از  ــان عمــر وظیفــه هدایــت نیروهــا در خــارج از ســفینه را ب گروهب
آن افــراد سرســختی اســت کــه در بعضــی از مــوارد بــا ســتوان ریــس موافــق نیســت 
ولــی کار خــود را بــه خوبــی انجــام می دهــد و در جنــگ از ریــس پشــتیبانی می کنــد. 
او از آن افــرادی اســت کــه ســعی می کنــد بــا حملــه و جنــگ مشــکات را حــل کنــد 
 SDF ــتان ــواده ی او در دس ــا SDF دارد؛ خان ــگ ب ــرای جن ــز ب ــخصی نی ــل ش و دالی
ــت  ــی رک و راس ــت. او خیل ــام اس ــی انتق ــده اند و او در پ ــی ش ــر فراوان ــل زج متحم
حرفــش را می زنــد ولــی همیشــه حواســش هســت کــه مأموریــت بــه درســتی انجــام 

شــود و افــرادش نیــز ســالم باشــند.
ETH.3n-ملیت: آمریکایی

ســوم«  بازبینــی  تاکتیکــی،  شــده  تقویــت  نمــای  »انســان  یــا   ETH.3n
روباتــی  یــک ســربازی   )3rd Revision  Enhanced Tactical Humanoid(
ــدن  ــه ب ــرد ک ــره می ب ــی به ــی باالی ــی دفاع ــرعت و توانای ــدرت، س ــه از ق ــت ک اس
انســان نمی توانــد بــدان دســت یابــد. چیــزی کــه او را از روبات هــای معدنچــی 
SDF کــه بــرای جنــگ دوبــاره برنامــه ریــزی شــده اند متفــاوت می کنــد ایــن اســت 
کــه او از نــوع روبات هــای تاکتیکــی مخصوصــی اســت کــه قــرار اســت رفتــار و 
احســاس انســانی از خــود بــروز بدهنــد. در شــرایط مختلــف ایــن روبــات بــا اعضــای 
ــدا توســط ســربازان سرســخت  ــی اســت کــه در ابت ــم تعامــل دارد و ایــن در حال تی

گــروه مثــل عمــر پذیرفتــه نمی شــود.

Preview - پیش نمایش



برجســته ترین فــردی کــه دشــمن اصلــی بازیبــاز 
محســوب می شــود، شــخصی بــه نــام دریاســاالر 
در   ،Admiral Salen Kotch( کــوچ  ســالن 
اصــل فضاســاالر!( اســت کــه فرمانــده کــوه 
محســوب   )Olympus Mons( المپــوس 
ــن  ــام بزرگ تری ــل ن ــام در اص ــن ن ــود )ای می ش
آتش فشــان منظومــه شمســی اســت کــه در 
او فرمانــده اصلــی گــروه  مریــخ قــرار دارد(. 
ــام  ــازی ن ــم در ب ــوس ه ــوه المپ ــت. ک SDF اس
ــه  ــت ک ــزرگ اس ــیار ب ــی بس ــتی فضای ــک کش ی
ــه  ــازات ک ــای مج ــول دارد )فضاپیم ــر ط 900 مت
ســتوان ریــس فرمانــده آن اســت، 590 متــر 
ــروه  ــی گ ــاح اصل ــیله س ــن وس ــول دارد(. ای ط
SDF اســت و مجموعــه عظیمــی از آرایه هــای 
طــول  در  و  شــده  نصــب  آن  روی  بــر  ســاح 
بــازی بــه ماننــد یــک شــکارچی ســفینه شــما 
بــا قــدرت  ایــن ســفینه  را تعقیــب می کنــد. 
بســیار باالیــش تــرس و وحشــت عظیمــی را بیــن 

ســربازان ســتوان ریــس می انــدازد.
ــی شــما  ســفینه مجــازات در نقــش پایــگاه اصل
در Call of Duty: Infnite Warfare اســت. 
در ایــن ســفینه شــما می توانیــد بــه ســخنان 
خدمــه گــوش دهیــد و بــا آن هــا تعامــل داشــته 
و  کنیــد  تســت  را  خــود  ســاح های  باشــید، 
ــد،  ــر دهی ــدی تغیی ــت بع ــرای مأموری ــا را ب آن ه
ــود را  ــت خ ــد، وضعی ــال کنی ــگ را دنب ــار جن اخب
نســبت بــه دشــمن بســنجید و در نهایــت وارد 
ایــن  بــازی بشــوید.  مأموریت هــای داســتانی 
بــازی یــک بخــش داســتانی اصلــی دارد کــه 

می شــود  روایــت  خطــی  صــورت  بــه 
و در کنــار آن تعــدادی مأموریــت فرعــی نیــز 
سرگذشــت  از  آن  طــی  در  کــه  دارد  وجــود 
مطلــع  بیش تــر  شــخصیت ها  ســایر  و  خدمــه 
شــما  بــه  فرعــی  مأموریت هــای  می شــوید. 
امــکان دسترســی بــه آپگریدهــا و ســاح های 
بیش تــری را نیــز می دهــد و از ایــن رو شــما 
ــود را  ــد خ ــا می توانی ــن مأموریت ه ــام ای ــا انج ب
ــد.  ــر کنی ــز قوی ت ــی نی ــای اصل ــرای مأموریت ه ب
ــی  ــه مأموریت ــه ب ــا توج ــز ب ــه نی ــت خدم وضعی
ــگ  ــرایط جن ــد و ش ــام آن را داری ــد انج ــه قص ک
گاهــی  اســت  ممکــن  مثــًا  می کنــد،  تغییــر 
ناامیــد باشــند و گاهــی نیــز اعتمــاد بــه نفــس 
باالیــی داشــته باشــند. آقــای تیلــور کوروســاکی 
)Taylor Kurosaki(، کارگــردان روایــی بــازی 
مجــازات  »ســفینه  می گویــد:  مــورد  ایــن  در 
خانــه ماســت. یــک مقــر بــرای ریــس کــه در 
زمــان بازگشــت او از مأموریــت تکامــل و جهــش 
ــه  ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ــد. ب ــدا می کن پی
هیــچ پشــتیبانی بــرای مــا وجــود نــدارد. ســفینه 
ــروع  ــث ش ــه باع ــو ک ــه ژن ــل از حمل ــازات قب مج

تجهیــز  شــد  وقایــع  ایــن 
فقــط  مــا  و  بــود  نشــده 
داشــتیم  حضــور  رژه  در 
]کــه ایــن اتفــاق افتــاد[. 
گیــری  موضــع  آمــاده  مــا 
نیســتیم. خدمــه هــر چیزی 
را کــه می توانســتند بــرای 
و  شکســت  از  جلوگیــری 

مــه  ا د ا
جمــع  هــم  کنــار  در  ســفینه  ایــن  پــرواز 

کرده انــد.«
بــا وجــود ایــن کــه ایــن ســفینه از نــگاه خارجــی 
ــتارگان  ــگ س ــفینه های جن ــه س ــبیه ب ــی ش خیل
از داخــل شــبیه وســایل نیــروی  اســت ولــی 
دریایــی آمریــکا و ناســا اســت. طراحــی مــاژوالر 
بتــوان  کــه  می شــوند  باعــث  ســفینه  ایــن 
ــرد  ــوض ک ــرواز ع ــن پ ــفینه را در حی ــات س قطع
و بــه فرمانــده امــکان هماهنــگ ســازی ســفینه 
بــا وقایــع احتمالــی مختلــف را می دهــد. طراحــی 
چالــش  بخش هــای  جملــه  از  ســفینه  ایــن 
اســت.  بــوده  ســازندگان  بــرای  کار  برانگیــز 
واقعیــت  شــبیه  چیــزی  می خواســتند  آن هــا 
ــخیص  ــل تش ــح قاب ــور واض ــه ط ــه ب ــازند ک بس
باشــد و بتــوان ایــن کــه در زمــان حــال نیــز 
چیزهایــی تــا حــدودی شــبیه ایــن وجــود دارد را 
متوجــه شــد امــا در عیــن حــال بایــد تغییراتــی 
هــم در آن می دادنــد کــه منطبــق بــا زمــان بــازی 
باشــد و مشــخص شــود کــه چــرا تکنولوژی هــای 
ــته  ــور داش ــز حض ــان نی ــد در آن زم ــی بای کنون

باشــند. بــه هــر حــال از ظاهــر کار ایــن طــور 
ــه  ــن زمین ــازندگان در ای ــه س ــد ک ــر می آی ب

بوده انــد. موفــق 

:Infinity Ward اعضای جدید استودیوی
اســتودیوی اینفینیتــی وارد بعــد از ســاخت Call of Duty: Ghosts تغییــرات زیــادی کــرده اســت. در 
 Guitar Hero و Tony Hawk’s Skater Pro کــه عناوینــی نظیــر Neversoft ســال 2014 اســتودیوی
را در کارنامــه دارد بــا ایــن اســتودیو ترکیــب شــد و اعضایــی نیــز از اســتودیوی ناتــی داگ کــه ســابقه کار 
در ســری Uncharted و عنــوان The Last of Us را داشــتند بــه ایــن اســتودیو ملحــق شــدند. افــرادی 
نظیــر تیلــور کوروســاکی کارگــردان روایــی ایــن بــازی و جاکــوب مینکــوف )Jakob Minkoff( کارگــردان 
بخــش طراحــی بــازی. اســتودیوی اینفینیتــی وارد تغییراتــی زیــادی بعــد از ســاخت آن بــازی کــرده اســت 
و تبدیــل بــه یــک اســتودیوی جدیــد شــده اســت. افــرادی در ایــن گــروه هســتند کــه تجربــه زیــادی در 
ســاخت بازی هــای خــوب و موفــق دارنــد و در ایــن میــان افــرادی نیــز هســتند کــه تجربــه کمتــری دارنــد و 
اولیــن بــار اســت کــه در چنیــن اســتودیویی مشــغول بــه کار شــده اند. امیدواریــم ترکیــب ایــن افــراد در 

نهایــت ثمربخــش باشــد و بــا بــازی خوبــی رو بــه رو باشــیم.
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بعــد از همــه ایــن صحبت هــا بایــد بــه مکانیــزم 
اصلــی یــک Call of Duty می رســیم؛ مبــارزات 
ــت کامــًا  ــازی در اصــل ســه حال ــارزات ب آن. مب
منحصــر بــه فــرد دارد کــه ممکــن اســت گاهــی 
شــاهد  مرحلــه  یــک  در  را  حالــت  ســه  هــر 
معمــول  شــکل  همــان  اول  حالــت  باشــیم. 
بازی هــای Call of Duty و مبــارزات عــادی روی 
زمیــن و بــا ســاح های معمــول اســت. حالــت 
در  فضاپیماهــا  و  ســفینه ها  در  مبــارزه  دوم 
ــه  ــر ب ــارزه نف ــز مب ــوم نی ــت س ــت و حال فضاس
نفــر در فضــا و در جاذبــه صفــر اســت. در اصــل 
ــل از  ــور کام ــه ط ــازی را ب ــن ب ــر ای ــت آخ دو حال
ــد. ــزا می کنن ــن Call of Duty مج ــایر عناوی س
هواپیمــا یــا ســفینه ای کــه بــا آن بــه نبردهــای 
نــام   )Jackal( شــغال  می پردازیــد  فضایــی 
دارد. ایــن ســفینه قابلیــت فــرود روی کشــتی 
فضایــی مجــازات و همیــن طــور ســطح ســیاره ها 
را دارد. ایــن هواپیمــا از ســاح های ســنگین، 
آســیب  بــرای  موشــک  و  نــوری  ســاح های 
می کنــد.  اســتفاده  دشــمنان  بــه  رســاندن 
نظیــر  جانبــی  قابلیت هــای  از  وســیله  ایــن 
شــعله های منحــرف کننــده بــرای ایجــاد اشــتباه 
ــد. در  ــتفاده می کن ــز اس ــمن نی ــات دش در حم
بعضــی از مراحــل کــه شــامل نبردهــای فضایــی 
برجک هــا  وارد  می توانیــد  شــما  می شــوند، 
روی  کــه  دشــمن  حملــه ی  سیســتم های  و 
ســفینه های بــزرگ آن هــا نصــب شــده بشــوید 
پرشــمار  هواپیماهــای  بــه  طریــق  ایــن  از  و 
دشــمن کــه Skelter نــام دارنــد، حملــه کنیــد.
بــه  رســیدن  بــرای  فضایــی  نبردهــای  امــا 
اســتفاده  دشــمن  پیکــر  غــول  ســفینه های 
وارد  بخواهیــد  کــه  وقتــی  امــا  می شــوند؛ 

ســفینه مقــر فرماندهــی دشــمن شــوید و آن ها 
را نابــود کنیــد بایــد از وســیله خــود خــارج شــده 
و در جاذبــه ســفر بــه دنبــال راهــی بــرای ورود 
بــه ســفینه باشــید. در ایــن جاذبــه صفــر کــه 
عمــًا باعــث معلــق بــودن شــما در هوا می شــود، 
 )Grappling Hook( چنــگک  یــک  از  شــما 
ــد  ــتفاده می کنی ــط اس ــی در محی ــرای جابه جای ب
اساســی ترین  و  اصلی تریــن  چنــگک،  ایــن  و 
وســیله جابه جایــی شــما محســوب می شــود. 
در ایــن میــان بایــد بــا دشــمنانی کــه بــرای 
دفــاع از ســفینه بیــرون آن انتظــار می کشــند 
نیــز درگیــر بشــوید. راه معمــول درگیــری بــا 
آن هــا اســتفاده از تفنــگ اســت؛ امــا از چنــگک 
ــتفاده  ــوان اس ــا می ت ــا آن ه ــارزه ب ــرای مب ــز ب نی
ــارزه  ــگک در مب ــن چن ــی ای ــتفاده اصل ــرد. اس ک
مربــوط بــه گرفتــن و کشــیدن دشــمنان بــه 
ــا  ــه آن ه ــن ک ــد از ای ــود. بع ــما می ش ــمت ش س
را بــه ســمت خــود کشــیدید، می توانیــد کاه 
کمبــود  باعــث  کــه  ببریــد  بیــن  از  را  آن هــا 
اکســیژن و فشــار و نابــودی آن هــا می شــود 
و یــا می توانیــد آن هــا را بــه فضــای بی کــران 
از آن جایــی کــه جســمی در  پرتــاب کنیــد و 
ســر راه آن هــا نیســت، آن هــا تــا وقتــی کــه 
ــه حرکــت خــود در  ــد ب ــزی برخــورد نکنن ــه چی ب
ــر  ــن در تریل ــد داد. همچنی ــه خواهن ــا ادام فض
کشــیدن  بــا  می شــود  کــه  می بینیــم  بــازی 
ــک  ــان ی ــج کردنش ــود و گی ــمت خ ــه س ــا ب آن ه
بمــب روی آن هــا گذاشــت و ســپس آن هــا را 
بــه عقــب پرتــاب کــرد و شــاهد منفجــر شــدن 
دشــمن بــود. مطمئنــًا ایــن بخش هــا قــرار اســت 
تحولــی در گیــم پلــی بازی ایجــاد کننــد و از ایــن 
 Call of نظــر بــازی تفــاوت خیلــی زیــادی بــا
ــدف  ــت. ه ــد داش ــیک خواه ــای کاس Duty ه

ــز  ــه بــه کشــتی هایی فضایــی دشــمن نی از حمل
ــت  ــن اس ــًا ممک ــرق دارد؛ مث ــه ف ــر مرحل در ه
ــه  ــری از پیشــروی دشــمن ب ــرای جلوگی ــًا ب صرف
آن حملــه کنیــد و یــا هــدف از حملــه، دزدیــدن 
ــا کشــتن یکــی از  ــوژی خــاص دشــمنان ی تکنول

فرماندهــان اصلــی گــروه SDF باشــد.
در ایــن نبردهــای فضایــی، شــما یــک زره خــاص 
یــک شــلیک  بــا  باعــث می شــود  داریــد کــه 
ــاس  ــن لب ــر ای ــون اگ ــوید. چ ــته نش ــاده کش س
شــلیک  یــک  بــا  بــود،  معمولــی  لبــاس  یــک 
ســاده فشــار درون لبــاس تخلیــه می شــد و 
ــل  ــد از داخ ــازی بای ــی ب ــخصیت اصل ــااًل ش احتم
منفجــر می شــد. عــاوه بــر ایــن در واقعیــت 
انتقــال  بــرای  مــادی  فضــای  بــه  نیــاز  صــدا 
دارد و در خــأ صدایــی منتقــل نمی شــود. از 
ایــن رو بــرای جلوگیــری از ایــن مشــکل کــه 
از فضــای بــه وقــوع پیوســتن داســتان بــازی 
کــه  گفته انــد  ســازندگان  می شــود،  ناشــی 
شــخصیت کاه خــود خاصــی دارد کــه صــدای 
از  و  می کنــد  شبیه ســازی  را  و...  موشــک ها 
ایــن طریــق ایــن مشــکل رفــع شــده اســت. 
قطعــًا اگــر ایــن ایــراد بــا چنیــن بهانــه ای بــه طــور 
منطقــی حــل نمی شــد، یــا بــه دلیــل نبــود صــدا 
شــاهد کســل کنندگــی بیــش از حــد مراحــل 
ــه دلیــل  ــا ایــن کــه ب ــم و ی ــازی بودی ــی ب فضای
ــت  ــدم رعای ــل ع ــه دلی ــا ب ــدا خیلی ه ــود ص وج
ســاده ترین قوانیــن طبیعــت، ایــن نکتــه را یــک 
ضعــف عظیــم داســتانی و بی توجهــی و کــم کاری 

می گرفتنــد. نظــر  در  ســازندگان 

نبردهای فضایی
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اســت  قــرار   Infinite Warfare ســاح های  تعــداد 
بیش تــر از همــه ی نســخ Call of Duty باشــد. ایــن 
ســاح ها در دســته های آشــنایی نظیــر رایفــل تهاجمــی، 
مسلســل، تک تیرانــداز، شــاتگان و... قــرار می گیرنــد. 
ســاح های موجــود در بــازی نیــز ترکیبــی از ســاح های 
بــا  کــه  هســتند  ســاح هایی  بــا  معمولــی  بالســتیک 
انــرژی کار می کننــد. ســازندگان ســعی کرده انــد کــه 
ــر  ــی و باورپذی ــه واقع ــند ک ــوری باش ــازی ط ــاح های ب س
بــه نظــر برســند. ایده هــای جالبــی نیــز بــرای بعضــی 
ســاح ها پیاده ســازی شــده کــه تنهــا در عنوانــی کــه 
در آینــده بــه وقــوع بپیونــدد قابــل پیاده ســازی اســت؛ 
ــک  ــکل ی ــان از ش ــه ناگه ــود دارد ک ــلحه ای وج ــًا اس مث
ــد.  ــل در می آی ــک مسلس ــکل ی ــه ش ــی ب ــل تهاجم رایف
حــدود 5 یــا 6 شــرکت اسلحه ســازی بــزرگ در بــازی 
وجــود دارد و تعــدادی شــرکت کوچــک هــم هســتند کــه 
وســایل جانبــی ایــن ســاح ها نظیــر دوربیــن و قنــداق را 
ــرکت های  ــا از ش ــد ت ــه چن ــه در ادام ــد ک ــد می کنن تولی

اصلــی را معرفــی می کنیــم.
:Kendal Ballistics

تولیــد  نظامــی  کامــًا  ســاح های  کــه  شــرکت  ایــن 
ســایر  و   M4 نظیــر  ســاح هایی  ســاخت  در  می کنــد، 
Call of Duty تبحــر دارد.  ســاح های معمــول ســری 
البتــه ایــن ســاح ها نیــز بــا توجــه بــه آینــده دســتخوش 
 GPS ــک ــازی ی ــا در ب ــًا M4 ه ــده اند؛ مث ــی ش تغییرات
کنــدال  شــرکت  دارنــد.   OLED صفحه نمایــش  بــا 
وجــود  امــروزه  کــه  واقعــی  ســاح های  بالســتیکس 
دارنــد را تولیــد می کنــد. همــان طــور کــه در دنیــای 
امــروز نیــز ســاح های اوایــل 1900 کاربــرد دارنــد، دلیلــی 
وجــود نــدارد کــه از ایــن ســاح های ســنتی در آینــده 
نیــز اســتفاده نشــود و جنگ افزارهــای ایــن شــرکت، 
ــان  ــد، یادت ــی آن هــا را دیدی وســایلی هســتند کــه وقت

بیایــد کــه در نســخ قبلــی Call of Duty نیــز چنیــن 
داشــتند. وجــود  ســاح هایی 

:Mashimo
ــش در  ــه تخصص ــت ک ــی اس ــرکت ژاپن ــک ش ــیمو ی ماش
تولیــد ســاح هایی اســت کــه نــرخ شــلیک باالیی داشــته 
ــاح ها  ــن س ــد. ای ــرژی کار می کنن ــا ان ــال ب ــن ح و در عی
حســی نظیــر ســاح های بالســتیک معمولــی دارنــد ولــی 
ویژگی هــای نامعمــول و جالبــی دارنــد کــه بــه دلیــل 
اســتفاده از مهمــات خــاص آن هــا کــه ســلول های انــرژی 
ــن  ــاح های ممک ــن س ــًا ای ــد؛ مث ــود می آی ــه وج ــت ب اس
اســت جنبــه هوشــمند داشــته باشــند و در نتیجــه مثــًا 
بتوانیــد حالــت عملکــرد ســاح ها را از یــک مسلســل بــه 
شــاتگان تغییــر دهیــد و بــا یــک شــلیک کل مهمــات آن 
را خالــی کنیــد. بعــد از خالــی شــدن، می توانیــد ســلول 
انــرژی را از ســاح خــارج کــرده و روی شــارژر قــرار دهیــد 
ــراد  ــایر اف ــد و س ــش بروی ــری پی ــلول دیگ ــا س ــود ب و خ
ــلول  ــد از س ــیدند، می توانن ــا رس ــه آن ج ــی ب ــروه وقت گ
قبلــی کــه هــم اکنــون شــارژ شــده اســت اســتفاده 
کننــد. ســاح های ایــن شــرکت اکثــرًا نظیــر مثــال گفتــه 
ــای  ــاتگان، حالت ه ــه ش ــل ب ــل از مسلس ــده در تبدی ش
در  آن هــا  از  می توانیــد  رو  ایــن  از  و  دارنــد  مختلفــی 

ــتفاده کنیــد. ــی اس ــای مختلف موقعیت ه
:Fujiwara

ــه  ــت ک ــی اس ــرکت ژاپن ــک ش ــم ی ــوارا ه ــرکت فوجی ش
ــرژی کار  ــا ان در ســاخت ســاح هایی تخصــص دارد کــه ب
و  ایــن شــرکت طراحــی عجیــب  می کننــد. ســاح های 
هنــری دارنــد و نســبت بــه ســاح های شــرکت ماشــیمو 
ایــن  جالــب  ســاح های  از  یکــی  هســتند.  گران تــر 
شــرکت ســاحی بــه نــام MOD2 اســت. ایــن ســاح 
در اصــل یــک مسلســل اســت کــه توانایــی شــلیک بــه 
فواصــل متوســط و دور را نیــز دارد. می تــوان قطعاتــی 
از ایــن ســاح را چرخانــد و از آن جــدا کــرد و ســپس ایــن 
 Akimbo Pistol ســاح تبدیــل بــه تپانچــه ای بــه نــام

ــرای حمــات نزدیــک نظیــر هجــوم بــردن  می شــود کــه ب
ــود. ــتفاده می ش ــاق اس ــک ات ــل ی ــه داخ ب

:EDI
صــورت  بــه  کــه  تفنگ هایــی  روی  بــر  شــرکت  ایــن 
آزمایشــی و بــا اســتفاده از انــرژی ســاخته می شــوند 
باالیــی  کیفیــت  آن  ســاح های  و  اســت  متمرکــز 
و  قوی تریــن  از  تعــدادی  شــرکت  ایــن  دارنــد.  هــم 
ــه  ــد ک ــد می کن ــازی را تولی ــاح های ب ــرفته ترین س پیش

نداریــم. اطاعــی  آن هــا  جزئیــات  از  خیلــی  هنــوز 
:Atomic Dynamics

کــه  اســت  شــرکتی  داینامیکــز  اتومیــک  شــرکت 
باتری هــا  عمومــًا  کــه  آزمایشــی  و  خــام  ســاح های 
می کننــد.  تولیــد  دارنــد  پیچیــده ای  سیم کشــی  و 
ریلــگان  و  بــزرگ  ســاح های  تولیــد  در  شــرکت  ایــن 
و  دارد  مهــارت  ایــن  نظیــر  مــواردی  و   )Railgun(
تولیــدات آن نســبت بــه EDI عیــوب کمتــری دارنــد.
بــه طــور کلــی ســاح های بــازی تنــوع بســیار باالیــی 
هــم  کــه  گرفتــه  الکتریکــی  تپانچه هــای  از  دارنــد. 
ــلیک  ــر ش ــورت تک تی ــه ص ــم ب ــداوم و ه ــورت م ــه ص ب
می کننــد تــا تیربارهــا و Gatling Gun هــای عظیمــی 
ــه کابــوس دشــمن می شــوند. ســاح های  ــل ب کــه تبدی
ــای  ــام مأموریت ه ــرای انج ــه ای را ب ــوع ذائق ــر ن ــازی ه ب

بــازی پوشــش می دهنــد.
نظیــر  جانبــی  وســایل  ســاح ها،  ایــن  بــر  عــاوه 
ــی از  ــًا بعض ــد؛ مث ــی دارن ــواع مختلف ــز ان ــا نی نارنجک ه
آن هــا توانایــی حرکــت روی زمیــن و دیــوار و پیــدا کــردن 
دشــمن را دارنــد و بعضــی دیگــر نیــز در محیــط محــدودی 
جاذبــه صفــر ایجــاد می کننــد تــا دشــمن از ســنگر خــود 
خــارج شــده و امــکان کشــتن دشــمن مهیــا شــود. حتــی 
بعضــی از ســاح ها همزمــان بــا شــلیک معمولــی خــود بــه 
راحتــی نارنجک هــای مخصــوص نیــز شــلیک می کننــد. 
بــه طــور کلــی بــازی در زمینــه تنــوع ســاح کــم و کســری 

ــدارد. ن

بعــد از ایــن کــه ســفینه های عظیــم دشــمن را از طریــق نفــوذ از درون نابــود کردیــد می توانیــد بــه ســمت ســفینه شــغال برویــد و پیروزمندانه به کشــتی 
عظیــم مجــازات بازگردیــد. نبردهــای فضایــی یکــی از ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد Infinite Warfare اســت کــه در جــواب بــه خواســته بازیبازهایــی کــه 
خواســتار تنــوع در نبردهــای معمــول ایــن ســری بودنــد، در بــازی قــرار داده شــده اســت. مراحــل بــازی در اصــل بــه طــوری طراحــی شــده اند کــه همــه 
ایــن کارهــا بــه صــورت یــک تجربــه واحــد و پیوســته باشــند و دچــار ازهم گســیختگی نباشــند. ســوار شــدن بــه ســفینه خودتــان، حملــه بــه دشــمن، 

بازگشــت از حملــه و... همگــی بــه طــور پیوســته رخ می دهنــد و یــک تجربــه واحــد را می ســازند کــه دچــار بی ســامانی و ازهم گســیختگی نیســت.

شرکت های اسلحه سازی در دنیای بازی
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ســری Call of Duty همــواره بــه داشــتن صحنه هــای 
پــر از انفجــار و بــاک باســتر معــروف بــوده اســت. 
در بعضــی از بخش هــا بایــد کنتــرل وســایل نقلیــه 
مختلــف را بــر عهــده می گرفتیــد و در بعضــی دیگــر 
بایــد موانــع ســختی را از ســر راه بــر می داشــتید؛ 
دور  آینــده  در   Infinite Warfare وقــوع  امــا 
باعــث می شــود کــه مأموریت هــای متنوعــی قابــل 
آینــده  در  فقــط  کــه  باشــند  بــازی  در  پیاده ســازی 

امــکان وقــوع آن هــا وجــود دارد.
در یکــی از مأموریت هــای بــازی ســتوان ریــس بــه 
همــراه افــرادش بــه ســراغ معدنی مهــم و اســتراتژیک 
روی یــک ســیارک می رونــد کــه فعالیتــش متوقــف 
شــده و خبــری از افــرادی کــه در آن کار می کردنــد 
بــرای  نیــز  معــدن  ایــن  تولیــدی  مــواد  و  نیســت 
ــم  ــری عظی ــتند. تغیی ــم هس ــیار مه ــرفت کار بس پیش
در ایــن ســیارک روی داده اســت. ایــن ســیارک از 
ــه  ــش آن ب ــرعت چرخ ــده و س ــرف ش ــود منح ــدار خ م
دور خــودش نیــز بــا تغییــر عظیمــی رو بــه رو بــوده 
عــوض  کلــی  طــور  بــه  آن  در  و شــب  روز  و چرخــه 
شــده اســت. در طــی یــک دقیقــه یــک شــبانه روز 
ــن  ــد ای ــدار جدی ــود! م ــپری می ش ــیارک س ــن س در ای
ســیارک نیــز در فاصلــه نزدیکــی نســبت بــه خورشــید 
درجــه   2000 بــه  آن  دمــای  روز  در  و  گرفتــه  قــرار 
ســانتی گراد می رســد. آغــاز ایــن مأموریــت ماننــد 
یــک فیلــم ترســناک شــروع می شــود کــه عاقبــت 
تعــدادی از معدنچیــان نگون بخــت را نشــان می دهــد. 
در ایــن حــال شــما بایــد مأموریــت نجــات بازمانــدگان 
را شــروع کنیــد و در عیــن حــال ســعی کنیــد کــه 
خودتــان نیــز زنــده بمانیــد و همزمــان بــا دشــمن هــم 
ــول  ــه در ط ــد ک ــتان باش ــد حواس ــد و بای ــارزه کنی مب
روز ایــن ســیارک نمی توانیــد حرکــت کنیــد و تنهــا در 
شــب کــه هــوا ســردتر می شــود می توانیــد حرکــت 

ــن  ــب ای ــم روز و ش ــه گفتی ــور ک ــان ط ــد )هم کنی

بــه  ســیارک 
چرخــش  ســرعت  تغییــر  دلیــل 
1 دقیقــه طــول می کشــد(.  حــدود 
جملــه  از  مأموریت هــا  گونــه  ایــن 
بخش هایــی هســتند کــه هــم باعــث تنــوع 
ــن  ــم در عی ــوند و ه ــازی می ش ــی ب ــم پل ــی در گی جالب
ــز در  ــازی نی ــی ب ــم پل ــی گی ــای اصل ــزم ه ــال مکانی ح
آن هــا بــه چشــم می خــورد. چنیــن مراحــل نوآورانــه ای 
تنهــا در بــازی ای کــه در آینــده روایــت می شــود قابــل 

انــد. پیاده ســازی 
یکــی از قابلیت هــای جدیــد که به بازی اضافه شــده و 
البتــه ربطــی هــم بــه آینــده نــدارد، امــکان نــگاه کردن 
مخفیانــه بــه پشــت در و بررســی وضعیــت اســت. از 
ایــن طریــق شــما می توانیــد بــه طــور مخفیانــه و آرام 

در را باز کنید و برای دشمن کمین کرده و

 
دام  بــه  را  آن هــا 

بیندازیــد و دیگــر نیــازی نیســت کــه حتمــًا بــا 
ســر و صــدای فــراوان در را بشــکنید و بــه ســرعت 
ــا زد و خــورد فــراوان دشــمن را شکســت دهیــد.  و ب
بــه  کــه  می دهــد  اجــازه  شــما  بــه  مکانیــزم  ایــن 
ــق  ــی دقی ــا بررس ــًا ب ــی در، مث ــتن ناگهان ــای شکس ج
موقعیــت در صــورت لــزوم از نارنجــک بــرای حملــه 
اســتفاده کنیــد و یــا موقعیــت شــلیک مناســبی پیــدا 
کــرده و بعــد در را بشــکنید و وارد شــوید. البتــه 
وجــود ایــن حالــت مکانیــزم هــای قبلــی را تحــت تأثیــر 
ــا  ــد ب ــد می توانی ــر بخواهی ــان اگ ــداده و همچن ــرار ن ق
ــمنان  ــوید و دش ــاق ش ــراوان وارد ات ــدای ف ــر و ص س
کنیــد. نابــود  را 

تجربه های جدید حضور در فضا

Call of Duty 4: 
Modern Warfare Remastered

ــازی  ــتر و بازس ــخه ریمس ــوان، نس ــن عن ــار ای در کن
شــده Call of Duty 4: Modern Warfare نیــز 
بــه صــورت جــدا  ایــن نســخه  عرضــه می شــود. 
 Infinite همــراه  تنهــا  و  نیســت  خریــداری  قابــل 
Warfare عرضــه می شــود. در ایــن جــا بررســی 

ــم. ــازی داری ــن ب ــر ای ــز ب ــری نی ــاه و مختص کوت
 Call of Duty 4: Modern Warfare عنــوان 
انگیزتریــن و موفق تریــن عنــوان  از خاطــره  یکــی 
ایــن ســری بــود. موفــق چــه از نظــر تجــاری و چــه از 
نظــر منتقــدان. ایــن نســخه یکــی از بهتریــن عناویــن 
و  داســتان  مرحلــه،  طراحــی  نظــر  از  ســری  ایــن 
همچنیــن گرافیــک در زمــان خــود بــود. حــال شــرکت 
 Raven Studios همــکاری  بــا  وارد  اینفینیتــی 
قــرار اســت ایــن نســخه را بــرای کنســول های نســل 
جدیــد و PC هــای امــروزی بــا گرافیکــی نویــن و 
امــروزی عرضــه کنــد. گیــم پلــی بــازی و طراحــی 
ــی  ــیار باالی ــطح بس ــود در س ــان خ ــه آن در زم مرحل
ــی  ــه خوب ــز نمون ــان نی قــرار خواهــد داشــت و همچن
ــی  ــر آن چنان ــه اســت و از ایــن رو تغیی در ایــن زمین
در ایــن زمینــه انجــام نمی شــود و بــازی از ایــن نظــر 
ــی اســت. حتــی جــای  ــه نســخه اصل کامــًا وفــادار ب
ســنگرها نیــز قــرار نیســت تغییــر بکنــد؛ امــا در 
عیــن حــال جزئیــات بســیار بیش تــری بــه محیــط 
بــازی اضافــه شــده اند و آیتم هــای قابــل تعامــل 
ــز  ــازی نی ــک ب ــده اند. گرافی ــر ش ــه بیش ت ــر مرحل ه
ــای  ــدازه بازی ه ــد و ان ــه و در ح ــود یافت ــیار بهب بس

ــت. ــده اس ــروزی ش ام
خواهــد  اجــرا   1080p رزولوشــن  روی  بــازی 
و  مدل هــا  رندرینــگ  موســیقی،  بافت هــا،  شــد، 
باالیــی  بســیار  بهبــود  بــا  نیــز  بــازی  صداگــذاری 
ــرای  ــوژی موشــن کپچــر ب همــراه هســتند و از تکنول

                                         ضبــط حــرکات شــخصیت ها 
تغییراتــی  نیــز  ســاح ها  اســت.  شــده  اســتفاده 
داشــته اند. جزئیــات و اجــزای روی آن هــا بــا کیفیتــی 
بســیار باالتــر از زمــان خــود در ایــن بــازی بازســازی 
شــده اند و جزئیــات بســیار زیــادی بــه آن هــا اضافــه 
ــود.  ــازی می ش ــدن ب ــر ش ــث واقعی ت ــه باع ــده ک ش
حتــی بــه جزئیاتــی نظیــر خط هــا و پریدگی هــای روی 

قنــداق چوبــی ســاح ها نیــز توجــه شــده اســت.
تنهــا نکتــه منفــی در زمینــه ایــن ریمســتر ایــن 
اســت کــه بــه صــورت جــدا عرضــه نمی شــود و شــما 
 Legacy، بــرای تهیــه ی آن حتمــًا بایــد یکــی از نســخ
 Call of عنــوان Pro Legacy یــا Digital Deluxe
Duty: Infinite Warfare را تهیــه کنیــد تــا بــه 
ایــن بــازی نیــز دسترســی داشــته باشــید. خواســته 
بســیاری از طرفــداران ایــن اســت کــه امــکان تهیــه 
بــازی بــه صــورت جــدا نیــز امــکان پذیــر باشــد ولــی 
ظاهــرًا قــرار نیســت فعــًا چنیــن اتفاقــی بیفتــد. هــر 
چنــد خیلــی دور از ذهــن نیســت کــه تــا ســال آینــده 
نســخه جداگانــه بــازی نیــز عرضــه شــود ولــی فعــًا 
ــد  ــد، بای ــازی کنی ــخه را ب ــن نس ــد ای ــر می خواهی اگ
 Infinite آن را هماننــد یکــی از نســخ یــاد شــده ی

ــه کنیــد. Warfare تهی

نتیجه گیری

 Call of Duty:
هــای  مکانیــزم   Infinite Warfare
در  مبــارزات  نظیــر  جدیــدی  و  جــذاب 
فضــا و جاذبــه صفــر را بــه بــازی معرفــی 
کــرده کــه تحــول جدیــدی در رونــد ایــن 
ســری ایجــاد می کنــد و می توانــد حــس 
در  بزدایــد.  آن  از  را  بــودن  تکــراری 
عیــن حــال بایــد بــه ایــن موضــوع هــم 
ــازی  اشــاره داشــت کــه همیــن وقــوع ب
در فضــا، باعــث شــده کــه خیلی هــا بــه 
بــازی اعتــراض کننــد و خواســتار همــان 
باشــند.   Call of Duty ســنتی  تــم 
اعتراضــات  و  وقایــع  ایــن  وجــود  بــا 
نمی تــوان گفــت کــه ایــن نســخه موفــق 

ــن  ــه ای ــر ب ــًا اگ ــود. قطع ــد ب نخواه
 Call بــازی مســتقل از ســایر عناویــن
بــه  توجــه  بــا  کنیــم،  نــگاه   of Duty
عنوانــی  بــا  بــازی  فعلــی  نمایش هــای 
کــه  هســتیم  رو  بــه  رو  فوق العــاده 
پلــی دارد. در  گیــم  باالیــی در  تنــوع 
عیــن حــال نمی تــوان نظــر طرفــداران در 
رابطــه بــا ایــن کــه محیــط فضایــی بــازی 
حــس عناویــن قبلــی Call of Duty را از 
بیــن می بــرد را نیــز نادیــده گرفــت. بــا 
ایــن وجــود هنــوز بخــش چندنفــره بــازی 
نیــز بــه طــور کامــل معرفــی نشــده و 

شــاید 
بــا معرفــی ایــن بخــش و 
المان هــای هیجان انگیــزی کــه از فضــا 
شــوند،  بخــش  ایــن  وارد  می تواننــد 
 Call ــخت ــداران سرس ــر طرف ــاید نظ ش
of Duty هــای قبلــی نیــز عــوض بشــود. 
بــه هــر حــال احتمــااًل بــا وجــود همــه 
ایــن اعتراضــات، بــازی در زمــان عرضــه 
از نظــر فــروش موفــق خواهــد بــود ولــی 
ــد  ــر مان ــه آن منتظ ــان عرض ــا زم ــد ت بای
تــا ببینیــم کــه نظــر طرفــداران کاســیک 
Call of Duty عــوض خواهــد شــد و 
ــد  ــوان عاقه من ــن عن ــه ای ــز ب ــا نی آن ه
ــا خیــر... امــا بــدون شــک،  می شــوند ی
گرفتــن  نظــر  در  بــدون  عنــوان  ایــن 
بــازی بســیار  ایــن مــوارد حاشــیه ای، 
حــال  عیــن  در  و  خــوب، هیجان انگیــز 
و حتــی حالــت  بــود  متنوعــی خواهــد 
بــازی حضــور  در  نیــز  زامبــی  محبــوب 
ــم  ــه دور از چش ــر ب ــت. اگ ــد داش خواه
تعصــب بــه عناویــن قدیمــی ســری بــه 
 ،Infinite Warfare کنیــم،  نــگاه  آن 
عنوانــی هیجان انگیــز و در عیــن حــال 
نظــر  بــه  بــزرگ  و  جاه طلبانــه  بســیار 
می رســد کــه بــرای دیــدن نتیجــه نهایــی 
ــه  ــد ب ــه ح ــا چ ــازندگان ت ــه س ــن ک و ای
وعده هــای خــود عمــل خواهنــد کــرد 
منتظــر  آن  عرضــه ی  زمــان  تــا  بایــد 

ــد. مان
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مقــداری  بــا  کــه  رنــگ  ســبز  مســتطیل  یــک 
بی غایــت چمــن رنگ آمیــزی شــده، بیســت و دو 
نفــر ورزش کار، یــک تــوپ، داور بــه انــدازه کافــی 
ــرای تماشــای  ــد ب و هــزاران انســانی کــه حاضرن
نــود دقیقــه پــر افــت و خیــز دالرهــا آتــش دهنــد 
و خودشــان را بــه ورزش گاه هــا برســانند! تمــام 
پرطرفدارتریــن  و  مهیج تریــن  کــه  چیزهایــی 
ورزش جهــان دارد همیــن اســت. ایــن آمــاده 
از  شــده  منســوخ  ضیافتــی  بــرای  شــدن ها 
دوســت داران  هــم  درون  از  نــو  ولــی  بیــرون 
زیــادی می ســازد و هــم افــرادی کــه درک کــردن 
ــاید  ــت. ش ــوار اس ــان دش ــت برای ش ــن وضعی ای
ــا  ــر و کاری ب ــه س ــراد ک ــن اف ــی از ای ــرای بعض ب
فوتبــال ندارنــد، ســواالت عجیبــی بــه وجــود 
ــال را  ــزی فوتب ــه چی ــال، چ ــوان مث ــه عن ــد؛ ب آی
مهیــج می کنــد؟ چــه چیــزی باعــث می شــود نــود 
ــم تان  ــک زدن چش ــک پل ــی ی ــدون حت ــه ب دقیق
چــرا  یــا  برنداریــد؟  نمایش گــر  صفحــه  از  را 
ــه  ــه زدن ب ــان ضرب ــام هنرش ــه تم ــخاصی ک اش
تــوپ اســت، تبدیــل بــه اســاطیری جاودانــه 
نــزد برخــی می شــوند؟ جــواب دادن بــه ایــن 
ســؤاالت کار آســانی نیســت زیــرا ســؤال کننــده 
هرگــز در وضعیتــی مشــابه نبــوده و نمی دانــد 
ــن  ــا ای ــت. ب ــه اس ــال چگون ــردن از فوتب ــذت ب ل
حــال بــرای توجیــه می تــوان زیبایــی و دانــش 
یــا غیرقابــل پیش بینــی  تاکتیــک در فوتبــال 
رقابــت  فوتبــال  کــرد.  ذکــر  را  آن  بــودن 
لحظه هاســت و شــاید بــه همیــن خاطــر اســت 

ــد  ــری نمی توانن ــل گی ــقان غاف ــواره عاش ــه هم ک
دســت از ســر فوتبــال بردارنــد و در تکاپــوی 
ــان  ــورد عاقه ش ــم م ــیدِن تی ــتگاری رس ــه رس ب
تــا مــرز ســکته کــردن هــم می رونــد! این کــه 
در هــر لحظــه ممکــن اســت هــر اتفاقــی اعــم از 
گل زدن از فاصلــه ی چنــد ده متــری یــا دعواهــای 
ــرح  ــل ش ــر قاب ــی غی ــد لذت ــود آی ــه وج ــی ب لفظ
فــرد  درونــی  فضیلت هــای  عمــق  و  راســتا  در 
ــه  ــت ک ــن اس ــک ای ــش بی ش ــه دلیل ــازد ک می س

نمی دانــد منتظــر چــه چیــزی باشــد. 
   از دیریــن و دیربــاز، هنگامــی کــه بازی هــای 
ــم  ــل هض ــر قاب ــی غی ــه عرف ــل ب ــی تبدی ویدیوی
بــرای قشــر تفریــح طلــب بشــریت می شــدند، 
ــز  ــبز نی ــتطیل س ــال و مس ــازهای فوتب ــبیه س ش
پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــتند. اگــر بــه دنبــال 
ایــن شــبیه ســازها در زیربنــای  رگ و ریشــه 
راه  بگردیــم  بازی هــا  دنیــای  کوتــاه  تاریخچــه 
شــاید  گشــت.  برنخواهیــم  را  دوری  چنــدان 
نهایتــًا دو دهــه پیــش کــه در مقابــل عرصــه 
کلــی وجــود غبــاری هــم نیســت. در دیباجــه دو 
شــرکت »کونامــی« و »ای ای اســپورت« شــروع 
بــه ســاختن فوتبال هایــی کردنــد کــه ســعی 
ــه نمایــش گذاشــتن جوهــره ای از اتفاقــات  در ب
ــن  ــت گرفت ــت. در دس ــال را داش ــی فوتب جادوی
باعــث  آوازه  پــر  و  شــهیر  فوتبالیســت های 
ایــن  جیب هــای  وارد  ســودی  چنــان  می شــد 
ــه  ــخه ای روان ــاالنه نس ــه س ــود ک ــرکت ش دو ش
ــیده  ــرانجام رس ــه س ــی ب ــد و از خوش ــازار کنن ب

ضیافتــی بــه پــا کننــد. حــال حــدود دو دهــه 
از آن زمان هــا گذشــته، هــر دو ســری PES و 
ــن  ــراوان ای ــای ف ــت و خیزه ــس از اف ــا« پ »فیف
البتــه  دارنــد.  خوبــی  نســبتًا  اوضــاع  روزهــا 
منجابــی  از   PES کــه  کــرد  فرامــوش  نبایــد 
ســر بیــرون  آورد کــه فیفــا بــر بــاالی آن فاتحــه 
صراحــت  و  وضــوح  بــه  را  قدیمــی اش  حریــف 

ــود. ــده ب خوان
   نســخه 2016 نقطــه عطفــی در ایــن ســری بــود؛ 
یــک ســکوی پرتــاب و بازکننــده راهــی کــه آینــده 
موفقیــت آمیــزش ســودای دور از ذهنی نیســت. 
این گونــه کــه بــه نظــر می رســد، کونامــی ســعی 
در اوج نگــه داشــتن PES دارد، چراکــه باالخــره 
روش ســاخت یــک شــبیه ســاز فوتبــال مــدرن را 
آموختــه اســت، بــه خوبــی هــم آموختــه. فوتبــال 
ــد  ــادآور می کن ــی ی ــه خوب ــه را ب مــدرن ایــن نکت
کــه همــه چیــز بــرای موفــق بــودن در زمیــن 
مســتطیلی فوتبــال اســت. اگــر آن جــا شــبیه 
پیــاده شــود، دیگــر  بــی چــون و چــرا  ســازی 
کســی اهمیــت نمی دهــد بخــش »مســتر لیــگ« 
 My( »یــا »باشــگاه مــن )Master league(
Club( چــه شــکل و شــمایلی دارد. حتــی دیگــر 
کیفیــت  و  آنایــن  بخــش  وصلی هــای  و  قطــع 
پاییــن ســرورها هــم بــه چشــم نمی آیــد؛ آنچــه 
ــک  ــازی ف ــبیه س ــک ش ــد، ی ــد باش ــم بای ــه مه ک
ــس  ــد ح ــا بای ــت. آن ج ــن اس ــداز درون زمی بران

ــال هســتید.  ــی از فوتب ــد جزئ کنی
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  PES 2016 بــا این کــه تجربــه ای معرکــه بــود، 
اّمــا بــه هیــچ وجــه نمی تــوان نــام آن  را یــک 
»شــبیه ســاز« تمــام عیــار گذاشــت. بــازی لــذت 
بخــش بــود، ســعی در غــرق کــردن شــما در زمین 
بــازی می کــرد، ولــی اصــًا و ابــدًا یــک شــبیه 
ســاز کامــل نبــود. در نســخه 2017 تمــام تمرکــز 
و توجــه بــازی بــه شــبیه ســاز بــودن متمرکــز 
می شــود. کونامــی قصــد دارد هــر چیــزی کــه در 
صفحــه تلویزیــون مشــاهده می کنیــد وارد بــازی 
کنــد و از آن یــک معبــد بــرای پرســتش اســتفاده 
ــه  ــن نکت ــی اولی ــودن و کمال گرای ــل ب ــد؛ کام کن
 PES 2017 مهمــی اســت کــه ســازندگان در
در دســتور کار خــود قــرار داده انــد. در راســتای 
ــه ایــن هــدف واال و ارزش منــد بایــد  رســیدن ب
گام هــای مؤثــری برداشــته شــود، یــک شــبه 
را  قبــل  ماننــد ســال  آرکیــد  بــازِی  نمی تــوان 
تبدیــل بــه یــک قــدرت شــبیه ســازی کــرد. اّمــا 
بــا عــزم بــودن جــزم، کونامــی می خواهــد بــه 
ایــن هــدف دســت پیــدا کنــد، هــر چنــد اگــر 
ــر  ــد اگ ــر چن ــد، ه ــوار باش ــخت و ناهم ــیر س مس
بــه ایــن معنــا باشــد کــه تیــم ســازنده نیــاز بــه 
این هــا  مکمــات  و  زوایــا  هندســه،  آموختــن 

دارد!  
   در حالــی کــه اوضــاع تقریبــًا بــه نفــع فیفــا 
ــر-  ــی محبوب ت ــه گیم پل ــازار و چ ــه ب ــت –چ اس
ــا  ــا ب ــت. فیف ــوان یاف ــی را می ت ــاط ضعف ــی نق ول
این کــه ســعی بــه تصویــر کشــیدن تجربــه ای 
ــا ایــن تاشــش بیشــتر بــر پایــه  واقعــی دارد اّم
ســرعتی کــردن بــازی و پیچیــده کــردن انــواع 
ــن  ــات ای ــرای اثب ــت. ب ــی اس ــای دفاع تاکتیک ه
گفتــه می تــوان وفــور مهارت هــای دوندگــی و 
روش هــای حملــه زیــاد و محبــوب را مثــال زد. 
ــدارد،  ــود ن ــی وج ــد تخریب ــه قص ــه هیچ گون البت
ایــن یــک حقیقــت اســت و خــوب و بــد بودنــش 
 PES دارد.   شــخص  ســلیقه  بــه  بســتگی 
ــش  ــا آن پی ــرده و ب ــاده ک ــاوت را پی ــی متف روش
مــی رود، روشــی کــه نهایــت تاشــش را می کنــد 

ــود  ــش ش ــی رقابت های ــه کل ــی پای ــازی تیم ــا ب ت
ــه  ــاز را ب ــا بازی ب ــررات تاکتیک ه ــرار مک ــا تک و ب
موفقیــت برســاند. حداقــل در نســخه 2017 
ــک  ــود. در PES 2016 ی ــد ب ــن خواه ــن چنی ای
ــد؛  ــه ش ــری ریخت ــده س ــرای آین ــی ب ــالوده کل ش
ایــن شــالوده بــازی تیمــی را در دســتور کار خــود 
گیم پلــی  مبناهــای  از  یکــی  بــود.  داده  قــرار 
و تاکتیــک بــازی اساســش ایــن بــود: پــاس، 
ــک راه  ــه ی ــی ک ــا زمان ــاس ت ــم پ ــاز ه ــاس و ب پ
بــرای رســیدن بــه دروازه حریــف پیــدا شــود کــه 
بــازی را تــا حــد بســیار زیــادی »حــال خوب کــن« 
بــرای  تاکتیکــی  فقــط  ایــن  البتــه  می کــرد. 
افــرادی بــود کــه بــا در دســت نگــه داشــتن 
ــرای  ــه ب ــیدند وگرن ــادکامی می رس ــه ش ــوپ ب ت
 PES هــر ســلیقه ای می شــد تاکتیکــی چیــد. در
2017 شــالوده ای کــه در نســخه قبــل وجــود 
داشــت کامل تــر می شــود و آینــده ایــن ســری را 

ــد. ــوق می ده ــودن س ــاز ب ــبیه س ــه ش ب
ــد  ــم خواهن ــش به چش ــش از پی ــا بی   تاکتیک ه
آمــد. در نســخه ســال قبــل سلســه مراتبــی 
در این بــاره وجــود داشــت کــه بایــد و شــاید 
نمی توانســتند حــق خــود را بــرای شــبیه ســازی 
کــه  هرگونــه  شــما  کننــد.  ادا  تاکتیک هــا 
بخواهیــد در نســخه جدیــد می توانیــد عمــل 
کنیــد؛ بــه عنــوان مثــال، یــک سیســتم تاکتیکی 
پیشــرفته بــه شــما اجــازه خواهــد داد کــه نحــوه 
بــازی کردن تــان را کامــًا خودتــان تعریــف کنیــد؛ 
چــه در زمان هایــی کــه تــوپ دســت شماســت و 
ــل  ــی کــه تــوپ دســت تان نیســت. قب چــه زمان
سیســتم های  می  توانیــد  آزاد  ضربــات  زدن 
هجومــی و تدافعــی خــود را انجــام دهیــد تــا در 
مواقــع الزم بــه وســیله دکمه هــای »دی-پــد« 

)D-pad(  آن هــا را عملــی کنیــد. 
  اگــر می خواهیــد مدافعــان مســؤلیت ایجــاد 
حمــات و رســاندن تــوپ بــه جناحیــن را بــه 
عهــده داشــته باشــند، پــس بایــد وظیفه شــان 
ــر  ــد و اگ ــر دهی ــی« تغیی ــع هجوم ــه »مداف را ب

ابــزارش 
بــه  یــا  کنیــد  اســتخدام  نداریــد،  را 

مــن  روش شــوید.  ایــن  بی خیــال  کلــی  طــور 
بــاب مهاجمــان هــم می توانیــد آن هــا را بــرای 
دریافــت تــوپ آمــاده و هوشــیار کنیــد و بهشــان 
بگوییــد کــه در میــان خــط دفاعــی حریــف جایــی 
هرگونــه  آمــاده  و  کننــد  آمــاده  خــود  بــرای 
تحریــک پذیــری و رســیدن تــوپ از عــرض زمیــن 
باشــند. از گزینه هــای جدیــد دیگــری کــه در 
بــه  می تــوان  شــده اند  آمــاده   PES 2017
»مدافــع بدلــی« اشــاره کــرد. بــا ایــن روش 
بازیکنانــی کــه در عــرض بــازی می کننــد بــه 
میانــه آمــده و بــه کمــک مدافعــان بدلــی کنتــرل 
تاکتیک هــای  در  یگیرنــد.  دســت  در  را  بــازی 
از  عظیمــی  تعــداد  می تــوان  همچیــن  دفاعــی 
بازیکنــان را بــه درون محوطــه آورد تــا پــس 
ــر  ــکات خط ــن مش ــانترها از جناحی ــال س از ارس
آفریــن در گل خــوردن کمتــر شــود. مصــداق 
بــارز ایــن تاکتیــک ایــن روزهــا در تیــم آتلتیکــو 
مادریــد اســتفاده می شــود. در نســخه ســال 
ــت و  ــود داش ــاید وج ــه آفس ــک تل ــل، تاکتی قب
بایــد گفــت کــه در نســخه جدیــد، ایــن تاکتیــک 
ــود و  ــروا می ش ــری بی پ ــد و حص ــی ح ــرز ب ــه ط ب
مســیر را بــرای شبیه ســازی در دفــاع کــردن بــه 
تکامــل می رســاند. روی هــم رفتــه می تــوان 
ــی و  ــگردهای دفاع ــتم و ش ــه در سیس ــت چ گف
ــرای  ــی ب ــه عطف ــی، PES 2017 نقط ــه هجوم چ
ایــن ســری خواهــد بــود و بــا افــزودن گزینه هــا 
و ویژگی هــای بــی انــدازه مؤثــر مســیر تکامــل و 
ــر  ــا را هموارت ــی اش فیف ــب قدیم ــبقت از رقی س
می کنــد. بــا فزونــی گزینه هــا بهتــر اســت بــا 
ــد چــرا کــه  ــوع آن تمرین هــای بســیار کنی هــر ن
هــم رقبــای واقعــی و هــم هــوش مصنوعــی بــرای 
دســت  بــه  موقعیت هــای  از  کــردن  اســتفاده 
ــیار  ــد بس ــای جدی ــیله تاکتیک  ه ــه وس ــده ب آم

می شــوند. جســور 
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ــخه های  ــودن از نس ــد ب ــل گله من ــی از دالی    یک
قبلــی، هــوش مصنوعــی نــه چنــدان جالــب بــود. 
ــی  ــا عکس العمل های ــات دروازه بان ه ــی اوق گاه
از خــود بــروز می دادنــد کــه نمونــه اش در هیــچ 
عکس العمل هــای  نمی شــد!  یافــت  قاموســی 
احمقانــه دروازه بان هــا بســیاری را شــاکی کــرد. 
مدافعــان نیــز گاهــی کــه کنترلــی بــه روی شــان 
می کردنــد.  عمــل  مبتدیانــه  بســیار  نبــود 
ســوی  از  مشــکل  چنــد  و  چندیــن  بالــکل،  و 
ــود کــه  هوش هــای مصنوعــی قابــل مشــاهده ب
امــکان غیرقابــل تحمــل بــودن بعضــی مســابقات 
ــا در PES 2017 خبــری  را افزایــش مــی داد. اّم
همــه  ایــن  از  و  نیســت  بــزرگ  گاف هــای  از 
زیــرا  یافــت؛  خواهیــد  رهایــی   )!( ناعدالتــی 
هــوش مصنوعــی بــازی دوباره ســازی شــده و 
ــازی  ــاره س ــن دوب ــده از ای ــت آم ــه دس ــج ب نتای
باالخــره  شــاید  کننده انــد.  امیــدوار  بســیار 
PES در ایــن امــر هــم بتوانــد بــه رقیــب خــود 
یعنــی فیفــا نزدیــک شــود. هــوش مصنوعــی نــو 
شــده در نســخه 2017 یــک سیســتم یادگیــری 
الگوهــای فــردی بازیکنــان را داراســت؛ یعنــی 
حــرکات آن هــا را می شناســد و تمــام تاشــش 
و  شــود  شبیه شــان  تــا  می گیــرد  کار  بــه  را 
ــارف  ــای غیرمتع ــاهد رفتاره ــر ش ــه دیگ این گون
بــا یادگیــری الگوهــا و آزادی  نخواهیــم بــود. 
وابســته  همه چیــز  حــرکات،  انجــام  در  عمــل 
بــه شماســت کــه از قدرت هــای منحصــر بــه 
ــوش  ــد. ه ــتفاده ای کنی ــه اس ــان چ ــرد بازیکن ف
چنیــن  از  نیــز  رقبــا  و  بــازی  کلــی  مصنوعــی 
بــدان معناســت  ایــن  بهــره می برنــد.  طرحــی 
ــت  ــان را در دس ــه کنترلش ــما ک ــی از ش بازیکنان
هماننــد  معمــول،  و  طبیعــی  بســیار  نداریــد 

ــًا  ــد؛ مث ــل می کنن ــی عم ــن واقع ــک بازیک ی
اگــر فضــای خالــی ای را یافتنــد بــه ســرعت و بــا 
دقــت خودشــان را بــه آن نقطــه می رســانند تــا 
از موقعیت شــان بهتریــن اســتفاده را ببرنــد. 
به جــای  قبــل  نســخه های  برخــاف  مدافعــان 
تهاجــم  حریــف  ســمت  بــه  مســتقیمًا  اینکــه 
را  خالــی  فضاهــای  می کننــد  ســعی  ببرنــد، 
پوشــش دهنــد تــا دفــاع نوینــی کــه در فوتبــال 
واقعــی شــاهدش هســتیم بــه بــازی PES هــم 
راه یابــد. بــا این حــال هنــوز هــم انتخــاب بــا 
ــان  ــای دفاعی ت ــت، می توانیــد تاکتیک ه شماس
را بــر پایــه بــازی مســتقیم بچینیــد و شــروع 
بــه توپ گیــری کنیــد، ولــی مواظــب عواقبــش 

باشــید! 
  داشــتن جزئیــات بســیار زیــاد بــه ریزتریــن 
چیزهــا هــم رخنــه کــرده اســت، بــه عنــوان مثــال 
ــن  ــل در اولی ــال قب ــخه س ــوپ. در نس ــرل ت کنت
مشــکات  دارای  بازیکنــان  تــوپ،  بــا  تمــاس 
زیــادی بودنــد و حتــی زمانــی کــه یــک پــاس 
نه چنــدان محکــم بــه آن هــا داده می شــد در 
کنتــرل تــوپ اختــال بــه وجــود می آمــد و آن را 
ــخه  ــد. در نس ــی می انداختن ــد واقع ــر از ح جلوت
2017 ایــن مشــکل تــا حــد بســیار زیــادی رفــع 
ــه ســوی  ــر ایــن، قــدم ب خواهــد شــد و عــاوه ب
ــه یــک نقطــه مثبــت برخواهــد  تبدیــل شــدن ب
داشــت. بازیکنــان در امــر کنتــرل تــوپ بــه طــرز 
در  مســتقیمًا  شــده اند.  بهتــر  توجهــی  قابــل 
اولیــن تمــاس بــا تــوپ، همــان جایــی کــه پــاس 
بــه مقصــد می رســد بــا توجــه بــه قــدرت و نحــوه 
ارســال آن، بــه کنتــرل تــوپ می پردازنــد. بــا 
تمرکــز و تفکــر ســریع و انجــام حــرکات ثانیــه ای 
حریــف  مدافعــان  از  پــس  تــوپ  فرســتادن  و 

عــث  با
پلــی  هماننــد  مدافــع  تــا  می شــود 

در پشــت ســرتان تخریــب شــود و گزینه هــای 
بیشــتری در مقابل تــان قــرار دهــد. یــک بازیکــن 
ماهــر و باتجربــه پــس از رســیدن ضربــات بلنــد 
بــه او می توانــد بــا کمــی جنبــش و تــکان خــوردن 
تــوپ را بــه وســیله ســینه اش به راحتــی کنتــرل 
کنــد و موقعیتــی نــاب بــرای شــوت زدن در ایــن 
بحظــه به وجــود آورد، فرصتــی کــه اگــر از دســت 
بــرود بــه راحتــی بــاز نخواهــد گشــت. در دیگــر 
روی ســکه اگــه بــه درون دروازه نگاهیــم کنیــم 
و بــه عنــوان مثــال مانوئــل نویــری درون دروازه 
باشــد کــه بــا پاهایــش خــوب اســت بــه راحتــی 
ــات چیــپ کــه گوشــه  ــل ضرب ــد در مقاب می توان
مخالــف دروازه را انتخــاب کرده انــد دفــاع کنــد. 
تغییــرات  می رســد  نظــر  بــه  دروازه بان هــا    
 PES در  تــا  کرده انــد  تجربــه  را  بنیادینــی 
ارائــه  را  خــود  کیفیــت  حــد  باالتریــن   2017
دهنــد. آن هــا بســیار ســریع تر از گذشــته در 
و  می دهنــد  نشــان  واکنــش  ضربــات  مقابــل 
دیگــر دروازه بان هایــی کــه در مــود اسلوموشــن 
جای گیــری  نمی کنیــم.  مشــاهده  را  هســتند 
ــه ســمت  ــه شــدن شــوت ب آن هــا پیــش از روان
و  اســت  گذشــته  از  زیرکانه تــر  چارچــوب 
در  تــوپ  و  می افتنــد  زمیــن  بــه  کــه  زمانــی 
ــاز بســیار  بالین شــان نیســت بــرای دفــع دوم ب
ــود کیفیــت کافــی  ــد می شــوند. نب ســریع تر بلن
دروازه بان هــا  هــوش  دیزایــن  و  ســاخت  در 
یکــی  وضــوح  بــه  عکس العمل های شــان  و 
از نقــاط ضعــف PES 2016 بــود، پــس ایــن 
بســیار امیدبخــش و عالــی اســت کــه می بینیــم 

کونامــی در صــدد رفــع مشــکات برآمــده.

گیمفا دیجیتال - مرداد 661395



  از مشــخص ترین نــکات قــوت فیفــا کــه تــرازوی فــروش را هــم بــه همیــن 
دلیــل بــه ســمت خــودش کــج کــرده، بــروز بــودن آخریــن نقــل و انتقــاالت 
و الینســس فوق العــاده اش اســت. چیــزی کــه عــدم وجــودش طرفــداران 
ســری PES را همیشــه آزرده خاطــر می کنــد. نســخه ســال گذشــته را 
در نظــر بگیریــد، شــاید متفق القــول باشــیم کــه بــازی حداقــل خوبــی 
بــود، ولــی نبــود الینســس لیگ هــا و بــروز نبــودن بــه آخریــن نقــل و 
انتقــاالت تجربــه بــازی را بســیار تلــخ می کــرد. اگــر گــوش بــه زنــگ وعــده 
و وعیدهــای کونامــی باشــیم و بــر طبــق آن هــا انتظارات مــان را تنظیــم 
کنیــم، PES 2017 دیگــر از ایــن مشــکل رنــج نخواهــد بــرد. الاقــل ســعی 
خواهــد شــد بــازی بــه آخریــن نقــل و انتقــاالت بــروز شــود. در روز انتشــار 
بــازی یــک بســته الحاقــی بــرای بــازی در نظــر گرفتــه شــده کــه ترکیب هــا 
و نقــل و انتقــاالت را ســامان خواهــد بخشــید و بــه صــورت هفتگــی 
انتشــارش ادامــه پیــدا می کنــد تــا بازی بــازان از آخریــن تغییــرات ترکیــب 
ــا توجــه بــه آخریــن عمل کردهــای  تیم هــا لــذت ببرنــد. در ایــن بســته، ب
بازیکنــان، فرمــی کــه در آن هســتند بــروز می شــود یــا بــه عبارتــی دیگــر، 
ــد و  ــد ش ــس خواه ــم منعک ــازی ه ــت در ب ــا در واقعی ــرد بازیکن ه عمل ک
ایــن چنیــن PES می توانــد واقعی تــر از هــر زمانــی باشــد. عــاوه بــر 

نمایــش  بــه  قبــل عمل کــردی کم نظیــر  کــه فصــل  بازیکنانــی  این هــا 
ــاض  ــه و ری ــو کانت ــفورد، انگول ــوس راش ــد مارک ــند؛ همانن ــته باش گذاش
محــرز و از ایــن قبــل باریکن هــا، قدرت شــان نســبت بــه نســخه قبــل 

ــت. ــد داش ــم گیر خواه ــی چش افزایش
و  شــد  خواهــد  افــزوده  قدرتش شــان  بازیکن هــا  کــه  همان گونــه     
ــخه 2017  ــری در نس ــن س ــه ای ــت ک ــد اس ــرد، امی ــد ک ــرفت خواهن پیش
ــخه  ــه در نس ــی ک ــت و گل ــد. خش ــته باش ــم گیر داش ــرفتی چش ــم پیش ه
قبــل پایــه ریــزی شــد در ایــن نســخه بــه تکامــل خواهــد رســید. چراکــه 
PES 2016 ثابــت کــرد کونامــی در نســل هشــتم هماننــد نســل ششــم 
ــرد و  ــد ب ــذت خواه ــی از آن ل ــه هرکس ــازد ک ــی بس ــد فوتبال های می توان
ــای  ــود ویژگی ه ــا وج ــا ب ــر از این ه ــد. مهم ت ــینش می زن ــه تحس ــت ب دس
افــزوده شــده، PES پــس از مدت هــا بــه رقابــت بــا رقیــب قدیمــی اش، 
فیفــا برمی خیــزد. دیگــر نمی تــوان هماننــد چنــد ســاِل نســل هفتــم ایــن 
ــه،  ــنت دیرین ــق س ــرد. طب ــی ک ــده پیش بین ــا بازن ــل فیف ــری را در مقاب س
در مــاه ســپتامبر ایــن عنــوان عرضــه می گــردد و امســال ایــن تاریــخ 

پانزدهــم ایــن مــاه خواهــد بــود.

Preview - پیش نمایش



ــوده اســت. حــال  ــی موفقیــت Xbox360 ب ســری Gears of War بــدون شــک یکــی از مهم تریــن انحصاری هــای مایکروســافت و از دالیــل اصل

قــرار اســت پاییــز امســال، باالخــره نســخه جدیــد و نســل هشــتمی آن منتشــر شــود تــا بعــد از گذشــت 3 ســال از عرضــه کنســول نســل هشــتمی 

مایکروســافت، یکــی از مهم تریــن انحصاری هــای مایکروســافت عرضــه شــود. ویژگی هــای جدیــدی بــه گیــم پلــی بــازی اضافــه شــده کــه در ادامــه 

بــه بررســی آن هــا می پردازیــم...

امیرمهدی نامجو

Preview - پیش نمایش
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ــازی  ــن ب ــاخت ای ــد س ــورد فرآین ــی در م اول کم
توضیــح می دهیــم. Gears of War 4 اولیــن 
 Epic شــرکت  کــه  اســت  ســری  نســخه ی 
آن  ســاخت  در  مســتقیم  طــور  بــه   Games
ــی  ــار یک ــن ب ــد و ای ــا نمی کن ــی را ایف ــچ نقش هی
از اســتودیوی هــای داخلــی مایکروســافت، یعنــی 
اســتودیوی کوالیشــن )The Coalition( قــرار 
اســت ایــن بــازی را بــه عنــوان اولیــن بــازی خــود 
ــًا وظیفــه  عرضــه کننــد. البتــه ایــن شــرکت قب
 Gears of War: Ultimate Edition ســاخت
ــن  ــه ای ــی ک ــی از آن جای ــت ول ــده داش ــر عه را ب
بــازی ریمســتر نســخه اول ایــن ســری محســوب 
 Gears of War می شــود، از ایــن رو می تــوان
4 را اولیــن بــازی رســمی ایــن شــرکت دانســت. 
البتــه ایــن شــرکت از افــراد بی تجربــه و تــازه کار 
و ســازندگان قدیمــی  اســت  تشــکیل نشــده 
بــازی  ســاخت  رونــد  در  ســری  ایــن  ماهــر  و 
 Rod( مشــارکت دارنــد. آقــای راد فرگوســن
Fergusson( هــم کــه از جملــه افــراد کلیــدی 
ســاخت بازی هــای قبلــی ایــن ســری محســوب 
می شــود، وظیفــه کارگردانــی ایــن بــازی را بــر 
ــداران  ــال طرف ــاظ خی ــن لح ــه و از ای ــده گرفت عه

ــت. ــت اس ــازندگان راح ــورد س در م
و  پــروژه  بــه  فرگوســن  راد  پیوســتن  رونــد 
وقایــع بعــد از آن کمــی پیچیــده اســت. بعــد 
از ســهام  40 درصــد  2012 و خریــد  از ســال 
شــرکت  یــک  توســط   Epic Games شــرکت 
دیگــر  کــه  کــرد  احســاس  فرگوســن  چینــی، 
ایــن شــرکت، همــان شــرکت ســابق نیســت و از 
 2K ــه شــرکت ایــن رو از آن جــدا شــد. بافاصل
Games او را بــه خدمــت گرفــت و او مدتــی 
ــن  ــا ای ــروژه ســاخت Bioshock Infinite ب در پ
شــرکت همــکاری داشــت ولــی هــدف اصلــی او، 
 2K تشــکیل اســتودیوی خــودش بــود. شــرکت
ــه او  ــز ب ــتودیو را نی ــیس اس ــت تأس ــی فرص حت
داد ولــی راد فرگوســن از نظــر فلســفه ی کاری بــا 

ایــن شــرکت هماهنگــی نداشــت و بــرای همیــن 
از 2K جــدا شــد. او ســپس بــه یکــی از همــکاران 
خــود در مایکروســافت زنــگ می زنــد و پیشــنهاد 
تشــکیل یــک اســتودیو جدیــد را بــه او می دهــد 
مطلــع  طریــق همــکارش  از  او  عــوض  در  ولــی 
می شــود کــه مایکروســافت می خواهــد حقــوق 
نــام Gears of War را از شــرکت Epic بخــرد و 
قــرار اســت بــازی جدیــدی از ایــن ســری ســاخته 
ــافت  ــن در مایکروس ــکار راد فرگوس ــود و هم ش
بــه او پیشــنهاد پیوســتن بــه آن هــا را می دهــد. 
فرگوســن هــم کــه عاقــه قلبــی زیــادی بــه ســری 
Gears of War دارد و بــه نوعــی رزومــه کاری 
او بــا ایــن بــازی تعریــف شــده اســت پیشــنهاد را 

می پذیــرد.
بــه هــر حــال امــا مایکروســافت نمی توانســت 
پــروژه  کل  و  کنــد  اتــکا  نفــر  یــک  بــه  فقــط 
ــپارد.  ــر بس ــک نف ــت ی ــه دس ــازی را ب ــاخت ب س
از طرفــی ایجــاد یــک اســتودیوی جدیــد هــم 
ــول فــراوان داشــت و  ــه صــرف وقــت و پ ــاز ب نی
مایکروســافت قصــد انجــام چنیــن کاری را نــداد. 
مایکروســافت تصمیــم گرفــت پــروژه را بــه یکــی 
از شــرکت های داخلــی خــود بســپارد کــه تــا بــه 

ــود. ــرده ب ــر نک ــازی را منتش ــال ب ح
ــوز  ــه هن ــی ک ــتودیوی Black Tusk در زمان اس
ســاخت Gears of War 4 شــروع نشــده بــود، 
 Unreal ــور ــا موت ــازی ب ــک ب ــاخت ی ــغول س مش
Engine 4 بــود کــه پیشــنهادی غیرقابــل رد 
کــردن از ســوی مایکروســافت بــه آن هــا رســید؛ 
پــروژه ســاخت Gears of War. البتــه پــروژه 
قبلــی ایــن ســری کــه نمایــش خیلــی کوتــاه و 
ــو  ــد لغ ــت بای ــز در E3 2013 داش ــری نی مختص
می شــد. آقــای مایــک کرامــپ، کارگــردان همــان 
بــازی در یــک روز جمعــه بــه اعضــای ســازنده  ایــن 
عنــوان کــه نزدیــک بــه 150 نفــر بودنــد اعــام 
می کنــد کــه یــک خبــر خــوب و یــک خبــر بــد دارد. 
خبــر بــد ایــن بــود کــه بــازی ای کــه آن ها دو ســال 

مشــغول ســاختش بودنــد و قطعــًا بــه آن عاقــه 
داشــتند، قــرار نیســت دیگــر ســاخته شــود؛ امــا 
ــود کــه وظیفــه ســاخت یکــی  ــن ب ــر خــوب ای خب
مایکروســافت،  هــای  فرنچایــز  بزرگ تریــن  از 
یعنــی نســخه بعــدی Gears of War بــه آن هــا 

ســپرده شــده اســت.
بــازی  پیش تولیــد  بــرای  نفــر   150 مطمئنــًا 
تعــداد زیــادی اســت. از ایــن رو قبــل از شــروع 
ــای  ــه ی اعض ــه هم ــن ک ــرای ای ــاخت و ب ــد س رون
ــا ایــن ســری آشــنا  150 نفــری بــه طــور کامــل ب
شــوند، وظایفــی مرتبــط بــا ایــن ســری بــه آن هــا 
داده شــد. آن هــا بایــد نســخه های قبلــی ســری 
را بــازی می کردنــد و نقــاط ضعــف و قــوت آن 
نیــز  بعضی هــا  می شــد.  مشــخص  بازی هــا 
مشــغول خوانــدن کتاب هــا و کمیک هــای ایــن 
ســری شــدند تــا بــا فضــای آن بیش تــر آشــنا 
شــوند. در ایــن میــان حتــی عــده ای بــه بازســازی 
مراحــل نســخه های قبلــی پرداختنــد و قبــل از 
ــه  ــم ب ــای تی ــه ی اعض ــازی، هم ــاخت ب ــروع س ش
خوبــی بــا ایــن ســری و خصوصیــات آن آشــنا 

ــدند. ش
اســتودیو وظیفــه ســاخت  ایــن  از طرفــی 

را   Gears of War 1 ریمســتر نســخه 
نیــز بــر عهــده داشــت و بــه نوعــی با 

ســاخت موفــق ایــن عنوان، 
می توانســت خــود را بــه 

ــت  ــافت ثاب مایکروس
ــد  ــت کنی ــد. دق کن

ریمســتر  کــه 
ایــن  کــردن 

فقــط  بــازی 
یــش  فزا ا
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ــن کــه  ــل ای ــه دلی ــوده و ب کیفیــت گرافیکــی نب
بــازی بایــد در موتــور جدیــدی ســاخته می شــده، 
انیمیشــن های  مصنوعــی،  هــوش  مــواردی 
ــدند.  ــاخته ش ــاره س ــز دوب ــنگرگیری و... نی س
 Gears of War: در نهایــت نیــز بعــد از انتشــار
Ultimate Edition ایــن بــازی میانگیــن نمــرات 
82 را بدســت آورد کــه بــه عنــوان یــک بــازی 
ریمســتر شــده، قابــل قبــول و خــوب اســت 
ــه  ــود را ب ــز خ ــاظ نی ــن لح ــتودیو از ای ــن اس و ای
ثابــت کــرد. در اصــل ســاخت  مایکروســافت 
ایــن بــازی نیــز اعضــای اســتودیو را بــه طــور 
 Gears of War ــری ــای س ــا مکانیک ه ــل ب کام
و ویژگی هــای خــاص آن آشــنا کــرد و همیــن 
ــا دانــش  موضــوع، باعــث می شــود کــه آن هــا ب
بیش تــری روی Gears of War 4 کار کننــد و 
 Gears of War از قبــل تجربــه ســاخت یــک
 Gears of War را نیــز دارنــد و قــرار نیســت
اســتودیو  اعضــای  تمریــن  محــل   4

ــد. باش
اســتودیوی  نــام  میــان،  ایــن  در 
 The بــه  نیــز   Black Tusk
دلیــل  و  کــرد  تغییــر   Coalition
ســری  بــا  هماهنگــی  نیــز  آن 
اســت.   Gears of War
بــا  گروهــی  ســری  ایــن  در 
حکومت هــای  ائتــاف  نــام 
 Coalition( منســجم 
 of Ordered
 )COG یــا   Governments
ایــن  نــام  کــه  دارد  وجــود 
اســتودیو نیــز از آن گرفتــه 
همیــن  اســت.  شــده 
موضــوع نشــان می دهــد 
اســتودیو،  ایــن  کــه 
ــه  ــن ب ــت از ای ــرار اس ق
 Gears of تنهــا  بعــد 
تبدیــل  و  بســازد   War
بــه بخــش تخصصــی ســاخت 
Gears of War خواهــد شــد.
مراحــل  بــرای  ســازندگان 
زحمــت  بــازی  پیش تولیــد 
بــرای  و  کشــیده اند  زیــادی 
بــرای  ایــده  آوردن  بدســت 
بــه  جدیــد  محیط هــای  ســاخت 
ــق مختلفی  مناط

ســفر 

بــازی  از  بــرای بخشــی  کرده انــد. مثــًا آن هــا 
الهــام  ایتالیــا  دولومیــت  کوهســتان های  از 
گرفته انــد و یکــی از شــهرهای بــازی نیــز کــه 
ــه  ــه ای ب ــام از قلع ــا اله ــره ای دارد، ب ــکل دای ش
ــه  ــوط ب ــه مرب ــوا )Palmanova( ک ــام پالمان ن
ــت. ــده اس ــاخته ش ــت، س ــانس اس دوران رنس

امــا بعــد از گفتــن مــوارد مربــوط بــه ســاخت 
بــازی، برســیم بــه داســتان ایــن عنــوان. البتــه 
ــع  ــد وقای ــر نمی خواهی ــه اگ ــد ک ــتان باش حواس
پایــان Gears of War 3 برایتــان لــو بــرود، 
2 بنــد زیــر را نخوانیــد. تمامــی عناویــن ایــن 
ســری تــا بــه حــال در مــورد جنــگ انســان ها بــا 
ــوده  ــت )Locust( ب ــام لوکاس ــا ن ــی ب موجودات
ــود  ــوری ب ــازی ط ــوم ب ــخه س ــان نس ــت. پای اس
کــه بــه نوعــی همــه ی لوکاســت هــا و لمبنــت 
)Lambent( هــا از بیــن رفتنــد و انســان ها 
بــا اســتفاده از بمب هــای انــرژی نســل آن هــا 
را نابــود کــرد. ادامــه دادن داســتان بــازی در 
مــورد نبــرد بــا ایــن موجــودات خیلــی غیرمنطقــی 
بــه نظــر می رســید و هــر چنــد می شــد بــرای آن 
ــًا  ــه صرف ــی ک ــی عنوان ــرد ول ــور ک ــی ج بهانه های
بــه زور بخواهــد کارهایــی کــه در نســخه قبلــی 
انجــام شــده را نادیــده بگیــرد و هــر طــور شــده 
ادامــه  قدیمــی  دشــمنان  همــان  بــا  را  بــازی 
آینــده خوبــی نخواهــد داشــت و  دهــد، احتمــااًل 
بــه شــدت بــه خاطــر آوردن بهانــه بــرای ادامــه 
دادن داســتان بــا همــان دشــمنان قدیمــی و 
بــی ارزش کــردن تمامــی کارهــای شــخصیت ها 
ــت. ــرار می گرف ــاد ق ــورد انتق ــی م ــخ قبل در نس
ســال   25  ،Gears of War 4 رو  ایــن  از 
بعــد از وقایــع Gears of War 3 بــه وقــوع 

چنــد  حــدود  انســان ها  جمعیــت  می پیونــدد. 
صــد هــزار نفــر اســت. بمبــی کــه لوکاســت هــا 
فســیلی  ســوخت های  همــه ی  کــرد،  نابــود  را 
ــراغ  ــه س ــردم ب ــرد و م ــن ب ــز از بی ــیاره را نی س
 COG ــروه ــد. گ ــدی رفته ان ــرژی جدی ــع ان مناب
کــه در نســخه های قبلــی وجــود داشــت، منحــل 
شــده ولــی گروهــی جدیــد بــاز هــم بــا همــان نام 
COG تشــکیل شــده کــه مــردم را در مکان هــا 
و شــهرهایی گــرد جمــع کــرده تــا امنیتشــان 

ــود. ــظ ش حف
مــردم  از  گروهــی  حــال  همیــن  در  امــا 
از  و  باشــند   COG نظــر  زیــر  نمی خواهنــد 
شــهرها جــدا می شــوند و در طبیعــت و حیــات 
وحــش ســیاره ســرا )Sera( ســاکن شــده اند. 
ــناخته  ــام The Outriders ش ــا ن ــراد ب ــن اف ای
ــع  ــا جم ــًا ب ــه صرف ــد ک ــد ندارن ــوند و قص می ش
شــدن در یــک مــکان امنیــت خــود را تأمیــن 
کننــد و بــه دنبــال رســیدن بــه آزادی هســتند. 
 COG در ایــن میــان درگیــری بیــن ایــن گــروه و

می گیــرد. شــدت  هــم 
 Gears of بــه نظــر ســازندگان نســخه های آخــر
War تبدیــل بــه یــک جنــگ جهانــی و نبردهــای 

عظیــم شــده بودنــد و دیگــر حــس نســخه ی 
ــد  ــا می خواهن ــن رو آن ه ــتند. از ای اول را نداش
ــم  ــوان ک ــن عن ــترده را در ای ــای گس ــن نبرده ای
ــد  ــم بپردازن ــع مه ــری وقای ــک س ــه ی ــد و ب کنن
کــه نبــرد میــان دو ارتــش بــزرگ نباشــد و از 
ــد  ــته باش ــری داش ــاس کوچک ت ــراد مقی ــر اف نظ
تــا شــخصیت پردازی و داســتان امــکان پرداخــت 

بیش تــری داشــته باشــند.
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جــی دی  دارد؛  اصلــی  شــخصیت  ســه  بــازی 
»دل«  دلمونــت   ،)JD Fenix( فینیکــس 
کیــت  و   )Delmont ”Del“ Walker( واکــر 
احتمــااًل  کــه  همان طــور   .)Kait Diaz( دیــاز 
فینیکــس،  جــی دی  می دانیــد،  نیــز  خودتــان 
فرزنــد مارکــوس فینیکــس، شــخصیت اصلــی 
اســت.   Gears of War اصلــی  عنــوان  ســه 
جــی دی او در جوانــی از خانــه فــرار می کنــد و بــه 
ــناخته  ــام Gears ش ــا ن ــه ب ــربازان COG ک س
پیــش  وقایعــی  ولــی  می پیونــدد  می شــوند 
می آینــد کــه او بــدون تــرک رســمی ایــن گــروه، 
ــگاه  ــتن پناه ــرای داش ــرده و ب ــرک ک ــش را ت ارت
بــه اردوگاه Outrider هــا می رســد. دلمونــت 
COG اســت. او  واکــر نیــز ســرباز دیگــری از 
از کودکــی بــا جــی دی آشــنا و دوســت بــوده و 
ــود  ــارج می ش ــش خ ــی دی از ارت ــه ج ــی ک هنگام
ــاز امــا دختــر  او نیــز همــراه او می آیــد. کیــت دی
رهبــر Outrider هــا، رینــا )Reyna(، اســت. او 
 Outrider جــی دی و دلمونــت را بــا روش زندگــی
وقایعــی،  طــی  و  ناگهــان  می کنــد.  آشــنا  هــا 
اعضــای اردوگاه Outrider هــا توســط نیرویــی 
مرمــوز دزدیــده می شــوند و ایــن وقایــع، بــه 
نوعــی شــروع کننــده داســتان بــازی می شــوند.

ابتــدا  در   Gears of War اول  نســخه  در 
خیلــی روی شــخصیت پردازی تمرکــز نمی شــود 
پرداختــه  بــازی  خــود  وقایــع  بــه  بیش تــر  و 
می شــود ولــی در ایــن نســخه اصــًا قــرار نیســت 
الیه هــای  شــخصیت ها  و  باشــد  طــور  ایــن 
احساســی و شــخصیتی بســیاری دارنــد و بــه 
زیــادی  خیلــی  توجــه  آن هــا  شــخصیت پردازی 
بــه  کیفیتــی  بــازی  داســتان  تــا  اســت  شــده 
از نســخه های قبلــی داشــته  مراتــب بیش تــر 

باشــد.
ــه  ــتیم ک ــر E3 2016 نمی دانس ــل از تریل ــا قب ت
ــن نســخه حضــور  ــا مارکــوس فینیکــس در ای آی
دارد یــا نــه ولــی در ایــن تریلــر باالخــره مشــخص 
شــد کــه او نیــز در داســتان بــازی نقــش دارد 

و در تریلــر گیــم پلــی بــازی کــه چنــدی پیــش 
منتشــر شــد، متوجــه شــدیم کــه حضــور او فقــط 
ــرده نمی شــود و او را در  ــد میان پ ــه چن ــوط ب مرب
طــول گیــم پلــی بــازی نیــز خواهیــم دیــد. همیــن 
باعــث می شــود  مارکــوس،  موضــوع و حضــور 
کــه انتظــار داســتانی بســیار عالــی را داشــته 
از پتانســیل اضافــه کــردن  باشــیم کــه هــم 
شــخصیت های جدیــد اســتفاده کــرده و هــم در 
ــد، افــراد کلیــدی  ــار ایــن شــخصیت های جدی کن
ــا  ــد ت ــز حضــور دارن ــی نی و مهــم نســخه های قبل
شــاهد داســتانی جــذاب و فوق العــاده کــه در 

ــیم. ــت باش ــری Gears of War اس ــد س ح
بــدون   Gears of War ســری  طرفــی،  از 
دشــمنان چنــدش آور و عجیــب و غریــب اصــًا 
ــه  ــر گفت ــه پیش ت ــور ک ــدارد. همان ط ــی ن معنای
شــد لوکاســت هــا نابــود شــده اند ولــی هــم 
اکنــون ســروکله ی موجــودات دیگــری پیــدا شــده 
کــه بــه آن هــا The Swarm گفتــه می شــود. 
ــن  ــن کــه ای ــز داســتانی و ای ــات ری ــًا جزئی طبیعت
موجــودات از کجــا پیــدا شــده اند و مــواردی نظیــر 
ــورد  ــد و در م ــازی بفهمی ــود ب ــد در خ ــن را بای ای
ــزی  ــد. چی ایــن مــوارد ســازندگان حرفــی نزده ان
ــن  ــده می شــود، ای ــازی دی کــه در نمایش هــای ب

اســت کــه ایــن موجــودات اصــًا قــرار نیســت 
ــه  ــرًا ب ــند و ظاه ــر باش ــا ضعیف ت ــت ه از لوکاس
ــازی  ــای ب ــتند و نبرده ــوی هس ــدازه ق ــان ان هم
هماننــد نســخه های قبلــی هیجان انگیــز خواهــد 

ــود. ب
ســازندگان بــازی بــرای طراحــی دشــمنان بــازی، از 
ــی ایــن ســری الهــام گرفته انــد.  نســخه های قبل
ــن  ــمنان را در ای ــد دش ــیوه ای جدی ــه ش ــا ب آن ه
ســری بررســی کرده انــد و فهمیده انــد کــه بــه 
نوعــی می تــوان آن هــا را در ســه دســته کلــی 
جــای داد. یــک ســری از دشــمنان بــا تفنــگ و 
ســنگر گرفتــن و مــواردی نظیــر ایــن و بــه ســبک 
دیگــر  گروهــی  می کننــد.  نبــرد  بازیبــاز  خــود 
ســعی دارنــد کــه هــر طــور شــده بــه ســرعت 
ــت  ــاز در پش ــه بازیب ــود را ب ــاد خ ــداد زی ــا تع و ب
از  تــا  کننــد  حملــه  او  بــه  و  برســانند  ســنگر 
ــه  ــکان حمل ــنگر، ام ــردن او از س ــارج ک ــق خ طری
ــز  ــر نی ــی دیگ ــد و گروه ــم کنن ــایرین را فراه س
دشــمنان عظیم الجثــه و خیلــی قــوی هســتند 
ــاز را  ــزرگ، بازیب ــا ســاح هایی ســنگین و ب کــه ب
مجبــور بــه عقــب نشــینی و مخفــی شــدن پشــت 
ــخه  ــن نس ــمنان ای ــت دش ــد. کلی ــنگر می کنن س
بــازی نیــز بــر همیــن اســاس اســتوار اســت و بــا 
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همیــن روش هــا دســته بنــدی می شــوند ولــی 
قطعــًا از نظــر شــیوه عملکــرد هــر یــک از نیروهــا 
بــه  رو  قبلــی  نســخه های  بــا  تفاوت هایــی  بــا 
بــه  می کننــد  ســعی  دشــمنان  و  هســتیم  رو 
شــکلی جدیــد و بدیــع، وظیفــه ی خــود را انجــام 
ــه ی  ــی و حمل ــکل حرکت ــو و ش ــوع الگ ــد و ن دهن
ــر  ــازی تغیی ــد ب ــخه جدی ــا نس ــب ب ــا متناس آن ه
کــرده اســت. در ایــن میــان قطعــًا دشــمنانی 
ــباهتی  ــچ ش ــه هی ــد ک ــد ش ــه خواهن ــم اضاف ه
ــی  ــل یک ــد. مث ــی ندارن ــخ قبل ــمنان نس ــه دش ب
از ایــن دشــمنان کــه موجــودی شــبیه مــوش 
بــا  و  دارد  نــام   Pouncer اســت،  صحرایــی 
ــت او روش  ــاز  و وضعی ــرد بازیب ــه عملک ــه ب توج
حملــه ی خــود را تغییــر می دهنــد. مثــًا اگــر شــما 
ســنگر نگرفتــه باشــید، آن هــا از تیغ هــای ســمی 
اســتفاده می کننــد و اگــر پشــت ســنگر بمانیــد، 
آن هــا بــه پشــت ســنگر حملــه می کننــد تــا شــما 

ــد. ــروج بکنن ــه خ ــور ب را مجب
ــی  ــود باق ــوت خ ــه ق ــری ب ــی س ــاح های قدیم س
هســتند و در ایــن میــان، ســاح های جدیــدی 
نیــز اضافــه شــده اند. یکــی از ایــن ســاح ها 
قطعــات  وســیله،  ایــن  دارد.  نــام   Buzzkill
دشــمنان  ســمت  بــه  را  ماننــدی  اره  و  گــرد 
ــورد  ــا برخ ــت، ب ــی راح ــه خیل ــد ک ــاب می کنن پرت
بــه دشــمن او را تکه تکــه می کنــد و در عیــن 
حــال امــکان کمانــه کــردن آن ها از روی دشــمن و 
ســایر اجــزای محیــط نیــز وجــود دارد و می توانیــد 
بــا یــک هدف گیــری دقیــق و پرتــاب ایــن اره هــای 
چرخــان بــه نقطــه ای خــاص از محیــط، دشــمنی را 
کــه در منطقــه ای غیرقابــل هدف گیری قــرار دارد 
ــد  ــان بای ــن می ــه در ای ــد. البت ــای در بیاوری از پ
حواســتان باشــد کــه ایــن اره هــای وحشــتناک بــه 
ســمت خودتــان برنگردنــد، چــون همان طــور کــه 
واضــح اســت، ایــن اره تیــز قــرار اســت هــر چیــزی 
کــه ســر راهــش قــرار می گیــرد را تکه تکــه کنــد 

و قطعــًا شــخصیتی کــه کنترلــش می کنیــد نیــز 
ــد! ــا باش ــن چیزه ــی از ای ــد یک می توان

ــو  ــده، چاق ــه ش ــاح های اضاف ــر س ــی دیگ یک
اســت. در نســخ قبلــی رایج تریــن وســیله 
 Lancer نبــرد راه نزدیــک، اره برقــی ســاح
ــد؛  ــی واضــح دشــمن را می َدری ــود کــه خیل ب
امــا انجــام ایــن حــرکات در محیــط چنــدان 
روان و ســریع نبودنــد و شــاید از ایــن لحــاظ 
ــن  ــازی همی ــارزات ب ــف مب ــاط ضع ــی از نق یک

ــرای  ــو ب ــدن چاق ــه ش ــود. اضاف ــوع ب موض

رفــع ایــن مشــکل اســت. ایــن وســیله بــه شــما 
اجــازه انجــام حــرکات ســریع را در هنــگام مواجــه 
بــا دشــمن می دهــد. در نســخ قبلــی فقــط در 
نزدیــک  دشــمن  اتفاقــی  کــه  خاصــی  مواقــع 
شــما شــده بــود، از نبــرد تن به تــن اســتفاده 
ــه  ــه ب ــد ک ــش می آم ــم پی ــی ک ــد و خیل می کردی
عنــوان یــک تاکتیــک جنگــی ســعی کنیــد عمــدًا 
بــه دشــمن نزدیــک شــوید ولــی در ایــن نســخه 
انجــام  روی  می توانیــد  و  می کنــد  فــرق  بحــث 
حــرکات ســریع بــا چاقــو و انجــام نبــرد تن به تــن 
بــه عنــوان یکــی از تاکتیک هــای جنگــی حســاب 

ــاز کنیــد. ب
سیســتم ســنگر گرفتــن بــدون شــک یکــی از 
مؤلفه هــای اصلــی گیــم پلــی بوده انــد کــه کمتــر 
کســی اســت کــه طراحــی آن هــا را بــد بدانــد 
ــود  ــعی در بهب ــازندگان س ــود س ــن وج ــا ای ــا ب ام
ــن  ــی ممک ــخ قبل ــته اند. در نس ــش داش ــن بخ ای
بــود دو نفــر پشــت یــک ســنگر قــرار بگیرنــد 
و بــه طــرز مســخره ای تفنگشــان را بــه ســمت 
ــگ  ــازندگان خن ــول س ــه ق ــد و ب ــر بگیرن همدیگ
بــه نظــر برســند. در ایــن نســخه و بــا بهبــود 
ــعی  ــکان س ــد ام ــا ح ــنگرگیری ت ــای س مکانیک ه
گرفتــه  کارهایــی  چنیــن  وقــوع  جلــوی  شــده 
شــود. حــرکات خیلــی متنوعــی نیــز پیرامــون 
مثــًا  اســت.  شــده  طراحــی  ســنگرها  همیــن 
انیمیشــن های  بــا  و  ســرعت  بــه  می توانیــد 
ــه  ــی ب ــه نســخ قبل ــری نســبت ب بســیار طبیعی ت
ــت آن  ــه پش ــمنی ک ــد و دش ــنگر بپری ــت س پش
را فــورًا به وســیله چاقــو بکشــید.  قــرار دارد 
روش دیگــر ایــن اســت کــه دشــمن را از پشــت 
ســنگر گرفتــه و بــه ســمت خــود بکشــانید و 
ســپس او را بکشــید. همیــن طــور می توانیــد بــه 

دشــمن پریــده و یــک ســرعت پشــت ســنگر 
بــا  ناگهانــی  شــانه بــه دشــمنان حملــه 

تــا  ی بکنیــد  لحظــه ا

ــن  ــما در  ای ــد و ش ــت بدهن ــان را از دس تعادلش
حیــن بتوانیــد بــا چاقــو آن هــا را بکشــید. در 
عیــن حــال بایــد حواســتان باشــد کــه اگــر شــما 
ایــن کار را بکنیــد، پــس دشــمنی  می توانیــد 
ــز می توانــد چنیــن  کــه پشــت ســنگر اســت نی
کاری بکنــد و بایــد خودتــان نیــز حواســتان جمــع 
باشــد تــا گیــر چنیــن حرکاتــی نیفتیــد. مخصوصًا 
در بخــش چندنفــره کــه بــازی دیگــر قــرار نیســت 
ــد  ــه نفــع شــما عمــل کن ــه ب ــور از مرحل ــرای عب ب
ــری داشــته باشــند؛  ــر کمت ــات دشــمن اث و ضرب
اگــر شــما بتوانیــد بــا یــک ضربــه دشــمن پشــت 
ســنگر را بکشــید، قطعــًا او نیــز می توانــد بــا یــک 

ضربــه ایــن کار را بکنــد.
 Unreal بــه لطــف موتــور قدرتمنــد بــازی یعنــی
ــیار  ــز بس ــط نی ــری محی ــب پذی Engine 4 تخری
ــه در  ــنگرها ک ــیاری از س ــت. بس ــه اس ــاال رفت ب
محیــط وجــود دارنــد بــه طــور کامــل قابــل تخریب 
هســتند و بایــد بدانیــد کــه نمی توانیــد تــا ابــد 
ــد  ــود کنی ــمن را ناب ــد و دش ــنگر بمانی ــت س پش
ــت.  ــردن اس ــود ک ــل ناب ــز قاب ــما نی ــنگر ش و س
در عیــن حــال همیــن موضــوع بــرای دشــمنان 
نیــز صــادق اســت و می توانیــد آن هــا را بــا ایــن 
ترفنــد از پشــت ســنگر بیــرون بکشــید. ضمــن 
گرافیکــی  افکت هــای  بــا  کار  ایــن  کــه  ایــن 
بســیار زیبایــی همــراه اســت و حــرکات کامــًا 
پویــا و طبیعــی بــه نظــر می رســند. حتــی امــکان 
وجــود  نیــز  محیــط  بــه  ســنگر  کــردن  اضافــه 
دارد. در بخش هایــی از بــازی ممکــن اســت بــا 
ــه  ــوید ک ــه ش ــقف مواج ــتی روی س ــات زش قطع
ــی از  ــود. بعض ــروه Swarm می ش ــه گ ــوط ب مرب
ــه  ــه ب ــلیک گلول ــا ش ــود ب ــات را می ش ــن قطع ای
پاییــن انداخــت و از آن هــا بــه عنــوان ســنگر 
اســتفاده کــرد. در عیــن حــال بایــد بدانیــد کــه 
ممکــن اســت داخــل ایــن قطعــه یــک دشــمن 
وجــود داشــته باشــند کــه پاییــن افتــادن آن بــه 
ســمت شــما حملــه ور شــود؛ بدیــن ترتیــب و بــا 
وجــود چنیــن سیســتم ریسک/پاداشــی بازیبــاز 
می توانــد کنتــرل بســیار بیش تــری روی نبــرد 
داشــته باشــند و مبــارزات بــازی نیــز بســیار 

می شــوند. داینامیک تــر 
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ویژگــی جدیــد دیگــری کــه بــه گیــم پلــی اضافــه شــده مربــوط بــه طوفان هــا 
می شــود. بعــد از وقایــع نســخه ســوم، ســطح ســیاره ســرا بســیار ناپایــدار 
شــده اســت و طوفان هــای مختلفــی در آن ایجــاد می شــوند. ایــن طوفان هــا 
ــاد نســبتًا  ــت اول، ب ــار دســته تقســیم می شــوند. در حال ــه چه ــازی ب در ب
شــدیدی مــی وزد و گــرد و غبــار زیــادی در محیــط ایجــاد می شــود و درختــان 
بــه شــدت تــکان می خورنــد. در حالــت دوم شــدت بــاد افزایــش می یابــد 
و در حالــت ســوم، وضــع خیلــی وحشــتناک می شــود و ســنگرها بســیار 
آســیب پذیــر می شــوند و بــا یکــی دو ضربــه از هــم می گســلند. در ســطح 
ســوم حرکــت بازیبــاز نیــز کنــد می شــود و بعضــی ســاح های پرتابــه ای 
از دســت می دهنــد و  را  اثــر خــود  نیــز تقریبــًا  نظیــر Dropshot و... 
ــا آن هــا هدف گیــری کــرد. روش هــای کشــتن  اصــًا نمی شــود بــه خوبــی ب
دشــمنان نیــز در ایــن حالــت می توانــد دچــار تغییــر شــود. مثــًا می توانیــد 
بــه پــای دشــمن شــلیک کنیــد و دشــمن تعــادل خــود را از دســت می دهــد 
ــااًل  ــا احتم ــود ی ــاب می ش ــرون پرت ــه بی ــد و ب ــرواز در می آی ــه پ ــوا ب و در ه
در اثــر برخــورد بــا یــک صخــره بــه طــرز وحشــتناکی لــه می شــود. بــه طــور 
کلــی اجســام آســیب پذیــری کــه بــا آن هــا بتوانیــد جمــع زیــادی از دشــمنان 
را نابــود کنیــد در بــازی وجــود دارد ولــی در طوفان هــا ایــن اجســام خیلــی 
ــه  ــتند ک ــایل هس ــی وس ــی بعض ــت کل ــوند. در حال ــل می ش ــر از قب بیش ت
ــا از بیــن بــردن پایــه، بــه ســمت  ــا یــک پایــه نگــه داشــته شــده اند و ب ب
دشــمنان ســرازیر می شــوند و آن هــا را نابــود می کننــد. در میــان طوفــان 
خیلــی از اشــیای مســتحکم و مقــاوم محیــط کــه قبــًا بــه راحتــی نابــود 
کــردن  نابــود  بــرای  فرصت هــا  و  می شــود  پذیــر  آســیب  نمی شــدند، 

ــد. ــع محیطــی افزایــش می یاب دشــمنان از طریــق موان
ســطح چهــار طوفان هــا بــه طــور کامــل فــرق می کنــد. طوفــان در ایــن 
حالــت Windflare نــام دارد و اصــواًل در ایــن حالــت، دشــمنان زنــده ای را 
پیــدا نمی کنیــد کــه بخواهیــد بــا طوفــان باعــث نابــودی اش بشــوید، بلکــه 
ــعی  ــد س ــت و بای ــی شماس ــمن اصل ــه دش ــت ک ــان اس ــود طوف ــار خ ــن ب ای
کنیــد هــر طــور کــه شــده دوام بیاوریــد. آذرخش هــای درخشــان و بســیار 
ــوردی  ــن برخ ــا کوچک تری ــه ب ــد ک ــت در می آین ــه حرک ــن ب ــی روی زمی بزرگ
شــما را خاکســتر می کننــد و بایــد هــر طــور کــه شــده راهتــان را بــا وجــود 
طوفــان شــدیدی کــه شــما را بــه عقــب می رانــد از میــان ایــن آذرخش هــای 
فوق العــاده خطرنــاک بــاز کنیــد. ایــن طوفان هــا در عیــن حــال از نظــر 
بــه عــروس  را  بصــری بســیار زیبــا هســتند و ســازندگان آذرخش هــا 
دریایــی تشــبیه کرده انــد کــه در عیــن ســمی بــودن، بســیار زیبــا هســتند. 
بعــد از اتمــام چنیــن طوفان هایــی گاهــی بایــد مســیر را بــه عقــب برگردیــد 
زیــرا بســیاری از راه هایــی کــه قبــًا بســته بــوده در اثــر طوفــان بــاز شــده 
و راه هــای جدیــد بــرای پیشــروی در مقابــل شــما قــرار می گیــرد. بــه طــور 
کلــی سیســتم طوفــان کــه بــه ایــن نســخه اضافــه شــده، باعــث افزایــش 
ــازی  ــی ب ــازی شــده و چالش هــا و موقعیت هــای بدیعــی در گیــم پل تنــوع ب
ــده  ــی ندی ــخه های قبل ــر آن را در نس ــال نظی ــه ح ــا ب ــه ت ــد ک ــاد می کن  ایج

بودیــم.
 Gears ســری  چندنفــره ی  بخــش  مطمئنــًا  این هــا،  همــه ی  وجــود  بــا 
بــه  بــوده اســت.  از مهم تریــن بخش هــای آن  of War همیشــه یکــی 

ــًا 30 درصــد تمرکــز روی  ــی شــاید نهایت ــه ی ســازندگان در نســخ قبل گفت
ــود.  ــره ب ــش تک نف ــز روی بخ ــم تمرک ــش اعظ ــود و بخ ــره ب ــش چندنف بخ
بــاال  امــا ســازندگان در عیــن داشــتن تمرکــز بســیار  ایــن نســخه  در 
بــرای ارائــه بخــش تک نفــره باکیفیــت، می خواهنــد بخــش چندنفــره ی 

ــد  ــد دارن ــال قص ــن ح ــد و در عی ــه دهن ــاده ای ارائ حضــور فوق الع کــه 
ــک  ــای الکترونی ــه ورزش ه ــز در زمین ــری نی پررنگ ت

پیــش  چنــدی  باشــند.  داشــته   )eSports(
نســخه بتــای بــازی کــه شــامل بخــش چندنفــره 
بــود در دســترس افــراد قــرار گرفــت و در ایــن 

میان سازندگان از بازخوردهای هواداران 
ــت  ــا کیفی ــد ت ــتفاده کردن ــی اس ــه خوب ب

را  بخــش  ایــن  در  بــازی  پلــی  گیــم 
متعادل تــر  را  آن  و  ببرنــد  باالتــر 
ــه  ــن ک ــل از آن ای ــا قب ــد؛ ام بکنن
ســازندگان  صحبت هــای  بــه 
نظــرات  از  اســتفاده  مــورد  در 
بایــد  کنیــم،  اشــاره  بازیبازهــا 

سیســتم جدیــد بخــش چندنفــره 
حالت هــا  دهیــم.  توضیــح  را 
چندنفــره  بخــش  هــای   )Mode(

)بخــش Versus( بــه دو دســته ی 
 Core شــده اند،  تقســیم  کلــی 
 Core حالــت   .Competitive و 
اســت  بــازی  معمــول  شــکل  همــان 
می شــناختید  را  آن  همیشــه  کــه 
نیــز  تک نفــره  بخــش  در  و 

بــرای  و  کنیــد  تجربــه  را  آن  می توانیــد 
افــرادی کــه طرفــداران ایــن نــوع بــازی 
هســتند، ســاخته شــده اســت. بخــش 
دارد  متفاوتــی  شــیوه   Competitive
و همــه چیــز طــوری تغییــر می کننــد کــه 
مهــارت  و  هماهنگــی  بــا  بــازی  متناســب 
ــر  ــواردی نظی ــال م ــن ح ــد و در عی ــاال باش ب
هدف گیــری  در  شــما  بــه  کــردن  کمــک 
چنینــی  ایــن  مــوارد  و   )Aim Assist(
نیــز غیرفعــال می شــوند. ایــن حالــت در 
واقــع تمرکــز بســیار زیــادی روی همــکاری 
بازیبازهــا دارد و تنهــا شــلیک بــه دشــمنان 
کافــی نیســت و بایــد بــرای شکســت تیــم 
حریــف، بــا افــراد خــودی نهایــت هماهنگــی 

باشــید. داشــته  را 
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ــن دو  ــی از ای ــره در یک ــش چندنف ــای بخ حالت ه
بخــش قــرار می گیرنــد و هیــچ حالتــی نیســت 
کــه همزمــان در هــردوی این هــا باشــد. مثــًا 
کــه   Execution و   Escalation حالــت  دو 
در  دارنــد  بیش تــری  تأکیــد  همــکاری  روی 
ایــده  هســتند.   Competitive بخــش  زمــره 
ــش  ــیم بخ ــکل و تقس ــن ش ــه ای ــازی ب ــاخت ب س
چندنفــره بــه دو بخــش مجــزا، در اصــل از یکــی 
از رویدادهــای eSport مربــوط بــه ایــن بــازی 
ناشــی می شــود. تیــم ســازنده ی بــازی بــا 10 
تــن از بازیبازهــای حرفــه ای صحبــت می کنــد و 
نظــر آن هــا را می پرســد و مــدت زیــادی را بــه 
و  ســاح ها  بــه  مربــوط  مؤلفه هــای  در  تغییــر 
بهتــر کــردن آن هــا می پردازنــد. آن هــا بعــد از 
بازیبازهــای  کــه  می فهمنــد  بســیار،  تغییــرات 
می خواهنــد.  را  چیــزی  چــه   eSport حرفــه ای 
از ایــن رو ســازندگان کامــًا متوجــه می شــوند 
ــی و  ــای رقابت ــرای بازیبازه ــی ب ــه چیزهای ــه چ ک
حرفــه ای ایــن مســابقات جــذاب اســت و چــه 
ســری  دوآتشــه  طرفــداران  بــرای  چیزهایــی 
Gears of War کــه مکانیک هــای همیشــگی 
ــاخت دو  ــده ی س ــن رو ای ــندد. از ای آن را می پس
بخــش مجــزا بــه ذهــن ســازندگان می رســد.

بــه نظــر ســازندگان، ممکــن اســت کســی ســعی 
بــه طــور همزمــان  را  کنــد کــه هــر دو گــروه 
راضــی کنــد و حــد میانــه را در نظــر بگیــرد و 
در آخــر هیــچ کــدام راضــی نشــوند. ســازندگان 
ــد  ــح دادن ــتند و ترجی ــزی را نمی خواس ــن چی چنی
دو بخــش مجــزا در نظــر بگیرنــد تــا هــم افــرادی 
کــه شــکل معمــول ایــن ســری را می پســندد، 
ــه  ــه ب ــانی ک ــم کس ــد و ه ــان بیای از آن خوشش
بازی هــای رقابتــی و تیمــی عاقه مندنــد. امــکان 
انتقــال مهارت هــای کســب شــده توســط بازیبــاز 
بیــن هــر یــک از ایــن دو حالــت نیــز وجــود دارد. 
البتــه بایــد توجــه کنیــد کــه ایــن دو حالــت، 
تفــاوت  بــازی  مکانیک هــای  اولیــه  اصــول  در 
نظیــر  جزئی تــر  مــوارد  در  و  ندارنــد  چندانــی 
ــاوت  ــم تف ــا ه ــی و... ب ــکاری تیم ــه هم ــه ب توج
دارنــد و قــرار نیســت کــه مثــًا اگــر طرفــدار 
شــکل همیشــگی ســری هســتید نتوانیــد بخــش 

رقابتــی را انجــام دهیــد و بلعکــس.
بــازی  در  نیــز   Active Reload سیســتم 
قبلــی،  نســخه های  در  اســت.  شــده  متحــول 
ــد،  ــذاری می کردی ــا را بارگ ــه گلوله ه ــی ک هنگام
کلیــد  مجــدد  دادن  فشــار  بــا  می توانســتید 
ــه  ــوید ک ــث ش ــی، باع ــه خاص ــذاری در لحظ بارگ
قوی تــر  شــده اند  بارگــذاری  کــه  گلوله هایــی 
ــن  ــند. ای ــته باش ــری داش ــر باالت ــوند و تأثی بش
قابلیــت تنهــا بــه روی گلوله هایــی کــه جدیــد 
بارگــذاری می شــدند اثــر می کــرد و در ضمــن 
ــی می شــد  ــا حــدی خشــابتان خال ــد ت ــًا بای طبیعت
ــر  ــاب پ ــا خش ــد و ب ــن کار را بکنی ــد ای ــا بتوانی ت
ایــن کار قابــل انجــام نبــود. ایــن سیســتم در 
ایــن بــازی تغییــر کــرده اســت و اآلن حتــی بــا 
خشــاب پــر کامــل نیــز امــکان قوی تــر کــردن 
مــدت  اســت  الزم  تنهــا  دارد؛  وجــود  تیرهــا 
زمانــی ســپری شــود تــا دوبــاره بتوانیــد ایــن 
بــرای  زمانــی  اصطاحــًا  و  دهیــد  انجــام  را  کار 
اجــرای  ابتــدای  در  اســت.  الزم   Cooldown
ــه  ــبت ب ــی نس ــرات منف ــازی، نظ ــای ب ــخه بت نس
بــه  بازیبازهــا  و  بودنــد  زیــاد  سیســتم  ایــن 
ایــن کــه بــدون خالــی کــردن خشــاب و هــدر 
دادن مهمــات در هــر لحظــه ای ایــن کار انجــام 
زمــان  در  بودنــد. ســازندگان  معتــرض  شــود 
بندی هــا و قابلیت هــای ایــن حالــت تغییراتــی 
ــر  ــت بیش ت ــرات مثب ــم نظ ــد و کم ک ــاد کردن ایج
شــد و ایــن سیســتم بــاب طبــع طرفــداران واقــع 
گردیــد. عملکــرد Active Reload در دو بخــش 
در  اســت.  متفــاوت   Competitive و   Core
حالــت Core اثــر افزایــش قــدرت بســیار کــم و 
چیــزی در حــدود 5 درصــد اســت ولــی در عــوض 
مــدت زمــان Cooldown نیــز پاییــن اســت و در 
فواصــل زمانــی کوتاه تــری امــکان انجــام ایــن 
کار وجــود دارد. در حالــت Competitive، اثــر 
ــی در عــوض  ــر اســت ول افزایــش قــدرت بیش ت
مــدت Cooldown بیش تــر بــوده و در ضمــن 
قــدرت ضربــه ی اولیــه گلوله هــا نیــز نســبت 
ــر هســتند. ســاح های  ــت Core پایین ت ــه حال ب
 Active Reload قدرتــی و قــوی بــازی نیــز از
ایــن  برداشــتن  محــض  بــه  می برنــد.  بهــره 

 Active Reload بــرای Cooldown ســاح ها
خواهیــد  انتخــاب  دو  شــما  و  می شــود  آغــاز 
ــاح  ــی س ــت معمول ــه از حال ــا بافاصل ــت: ی داش
اســتفاده کنیــد یــا مدتــی صبــر کنیــد تــا امــکان 
بــه  ســپس  و  شــود  مهیــا   Active Reload

قدرتــی ویرانگــر دشــمن را نابــود کنیــد.
نیــز  آن هــا  توانایی هــای  و  بــازی  ســاح های 
بــرای هماهنگــی بــا ذائقــه ی بازیبازهــا تغییــرات 
 Gnasher ســاح  مثــًا  کرده انــد.  مختلفــی 
ــا در  ــادات بازیبازه ــا انتق ــدا ب Shotgun در ابت
رابطــه بــه قــدرت بســیار بــاالی ضربــه و در عیــن 
حــال بــرد نــه چنــدان کــم آن رو بــه رو شــد. 
ســازندگان در طــول زمــان قــدرت و بــرد ایــن 
ــاب  ــا بــه شــکل ب ــد ت ــاد کردن ســاح را کــم و زی
طبــع طرفــداران در آمــد و نظــر بازیبازهــا در ایــن 
مــورد مثبــت شــد. در حالــت Core، ایــن ســاح 
ــرد  ــن ب ــدرت آن در ای ــی ق ــر دارد ول ــردی کمت ب
 Competitive بیش تــر اســت ولــی در حالــت
ایــن بــرد بیش تــر اســت و طبیعتــًا بایــد کمــی 
قــدرت ســاح کمتــر باشــد. هــر حالــت بــازی نیــاز 
بــه تاکتیک هــای خاصــی بــرای پیشــروی دارد.
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داشــته اند.  تغییراتــی  نیــز  دیگــر  ســاح های 
ــبت  ــری نس ــار کمت ــرد انفج ــاح Dropshot ب س
بــه روزهــای اول بتــا پیــدا کــرده تــا بازیبــاز 
از  اســتفاده  بــرای  بیش تــری  دقــت  بــه  نیــاز 
ــم  ــگ تی ــه رن ــن ک ــن ای ــد. ضم ــته باش آن داش
بــه لیزرهــای هــدف گیــر ایــن ســاح اضافــه 
ــک  ــدام ی ــه ک ــوید ک ــه ش ــما متوج ــا ش ــده ت ش
مربــوط بــه نیروهــای خــودی و کــدام یــک مربــوط 
کــه  همان طــور  اســت.  دشــمن  نیروهــای  بــه 
گرافیکــی  تنظیمــات  بازی هــا  اکثــر  می دانیــد 
ــن  ــد و ای ــز دارن ــگ نی ــور رن ــراد ک ــه اف ــوط ب مرب
مــورد شــامل لیزرهــای ایــن ســاح نیــز می شــود 
بــرای  کــه  بــوده  حواسشــان  ســازندگان  و 
افــراد بــا مشــکات خــاص نیــز تدابیــر الزم را 
بیندیشــند تــا آنــان نیــز بتواننــد از بــازی لــذت 
ببرنــد. همیــن طــور اکنــون تنهــا می توانیــد یــک 
نارنجــک را بــه دیــوار بچســبانید تــا بــا عبــور 
دشــمن منفجــر شــود. ایــن در حالــی اســت کــه 
در ابتــدا امــکان انجــام ایــن کار بــا بیــش از یــک 
ــر  ــازی را ب ــادل ب ــه تع ــت ک ــود داش ــک وج نارنج
ایــن چنینــی بســیاری  تغییــرات  مــی زد.  هــم 
بــازی  در  طرفــداران  بازخــورد  بــه  توجــه  بــا 
ــازی  ــک ب ــا ی ــه ب ــان عرض ــا در زم ــده ت ــام ش انج
کامــًا متعــادل و تســت شــده در زمینــه بخــش 

چندنفــره رو بــه رو باشــیم.
در زمینــه حــرکات شــخصیت ها نیــز بــا توجــه 
بــه نظــرات کاربــران بهبودهایــی صــورت گرفتــه 
پشــت  از  حملــه  آغــاز  امــکان  مثــًا  اســت. 
حــال  عیــن  در  و  شــده  ســریع تر  ســنگرها 
ــرای  ــرای اج ــه ب ــی ک ــکات کنترل ــری مش ــک س ی
ــز  ــته نی ــود داش ــنگرها وج ــت س ــرکات از پش ح
ــخه های  ــن در نس ــت. در ضم ــده اس ــرف ش برط
قبلــی تعــدادی از افــراد بــه دلیــل شــیوه حرکــت 
دوربیــن بــازی کمــی احســاس گیجــی می کردنــد 
ــا  ــز ت ــورد نی ــن م ــه ای )Motion Sickness( ک
حــد زیــادی اصــاح شــده و نحــوه حرکــت دوربیــن 
ــس  ــال ح ــن انتق ــه در عی ــت ک ــوری اس ــازی ط ب
جذابیــت و هیجــان نســخ قبلــی، مشــکات ایــن 
چنینــی آن نیــز تــا حــد زیــادی برطــرف شــده و آن 
ــتند  ــکاتی داش ــن مش ــه چنی ــراد ک ــداد از اف تع
بــازی  انجــام  بــه  راحتــی  بــه  می تواننــد  نیــز 

بپردازنــد.
بــا  نیــز  چندنفــره  بخــش  نقشــه های  طراحــی 
ــر و تحــوالت  ــران دچــار تغیی توجــه بــه نظــر کارب
شــکل  ابتــدا  در  مثــًا  اســت.  شــده  مطلــوب 
ــه  ــی ب ــران خیل ــه کارب ــوده ک ــوری ب ــه ها ط نقش
بــازی  و  بودنــد  آورده  روی  نزدیــک  نبردهــای 
شــکل Gears of War بــودن خــود را از دســت 
ــی  ــکل را بررس ــن مش ــازندگان ای ــود. س داده ب
کردنــد و فهمیدنــد اشــیای موجــود در محیــط 
طــوری هســتند کــه مســیر دیــد بازیبــاز را ســد 
از  ایــن مشــکل می شــوند؛  باعــث  و  می کننــد 
ایــن رو آن هــا تغییراتــی در نقشــه های بــازی 
بــه وجــود آورده انــد تــا مطمئــن شــوند کــه همــه 

چیــز در بــازی کامــًا متعــادل 
اســت.  شــده  باالنــس  و 
ــای  ــی از مکان ه ــن بعض همچنی
Spwan شــدن بازیبازهــا مشــکاتی 
بازیبــاز  کمپینــگ  باعــث  و  داشــت 
زیــرا  می شــد  مکان هــا  آن  در  دشــمن 
 Spwan مکان هــای  ایــن  از  بعضــی  کنــار  در 
بــرای مخفــی شــدن وجــود نداشــت  ســنگری 
کــه  بافاصلــه  تــا  می مانــد  منتظــر  و دشــمن 
بازیبــاز Spawn شــد و مــدت زمــان ضدضربــه 
بــودن اولیــه اش تمــام شــد، فــورًا او را نابــود 

ــد. کن
کــه  چیزهایــی  از  بعضــی  ایــن  بــر  عــاوه 
ســازندگان قبــًا اعــام کــرده بودنــد نیــز تغییــر 
کــرده اســت. مثــًا قــرار بــوده کــه در همــان 
بدســت  از  قبــل  و  چندنفــره  بخــش  ابتــدای 
در   Retro Lancer بهتــر،  ســاح های  آوردن 
اختیــار بازیبــاز قــرار بگیــرد ولــی اکنــون و بــا 
ــن  ــاح Hammerburst، ای ــت س ــود وضعی بهب
و  بــود  در دســترس خواهــد  ابتــدا  در  ســاح 
نقشــی   Retro Lancer نظیــر  ســاح هایی 
جدیــد بــا نــام »ســاح ثانویــه« پیــدا کرده انــد. 
ایــن ســاح ها در موقعیت هــای متقــارن بــرای 
ــر  ــک نف ــا ی ــوند و تنه ــر می ش ــروه ظاه ــر دو گ ه
از هــر تیــم فرصــت اســتفاده از آن هــا را خواهــد 
طراحــی  طــوری  ثانویــه  ســاح های  داشــت. 
شــده اند کــه بــه نســبت ســاح های معمــول 
ــام  ــا ن ــه ب ــاح هایی ک ــی از س ــند ول ــر باش قوی ت
می شــوند،  شــناخته   Powerful Weapon
بــا  نیــز   Retro Lancer ســاح  ضعیف ترنــد. 
وجــود ســختی کنتــرل و عقــب نشــینی باالیــش، 
قــدرت بســیار باالیــی دارد و اگــر کســی بتوانــد 
ــس  ــوب از پ ــی خ ــد، خیل ــرل کن ــوب آن را کنت خ

نیروهــای دشــمن بــر خواهــد آمــد.
شخصی ســازی و مــوارد ایــن چنینــی در بخــش 
چندنفــره توســط کارت )Card( انجام می شــود. 
تــا بــه حــال چنــد نــوع کارت بــرای بــازی معرفــی 
شــده کــه بــا بدســت آوردن هــر کــدام از آن هــا، 
چیــز خاصــی در بــازی بدســت خواهیــد آورد. 
بعضــی از کارت هــا بــه شــما امــکان اســتفاده 

از  خاصــی  حالــت  یــا  جدیــد  شــخصیت های  از 
از  بعضــی  می دهــد.  را  بــازی  شــخصیت های 
شخصی ســازی  بــرای  پوســته هایی  کارت هــا 
اســلحه در اختیــار شــما می گــذارد. بــرای اولیــن 
بــار در ســری حتــی پوســته ی ســاح های قدرتــی 
موجــود در مرحلــه نیــز قابــل تغییــر هســتند. 
نــام کاربــری  از کارت هــا عنــوان کنــار  بعضــی 
شــما را تغییــر می دهنــد و بعضــی نیــز نوعــی 
مأموریــت هســتند کــه بعــد از انجامشــان باعــث 
ــوع  ــوند. ن ــما می ش ــا Credit ش ــش XP ی افزای
دیگــری نیــز وجــود دارد کــه مربــوط بــه تجهیــزات 
ــورد در  ــن م ــی در ای ــود ول ــت Horde می ش حال
زمــان نــگارش ایــن مطلــب ســازندگان اطاعاتــی 
را منتشــر نکرده انــد. ایــن کارت هــا بــا اســتفاده 
بدســت   Gear Pack نــام  بــا  آیتم هایــی  از 
ــول  ــد پ ــه واح ــق Credit ک ــه از طری ــد ک می آین
درون بازیســت بدســت می آیــد و از طریــق انجــام 
ــودی  ــه خ ــود ب ــور خ ــازی بــه ط ــن ب بخــش آنای
ــد  ــه می خواهن ــم ک ــرادی ه ــد. اف ــت می آی بدس
ســریع ایــن آیتم هــا را بدســت آورنــد می تواننــد 
ــی  ــد ول ــداری کنن ــا را خری ــی آن ه ــول واقع ــا پ ب
ظاهــرًا چیــزی وجــود نــدارد کــه نتــوان بــا انجــام 
خــود بــازی آن را بدســت آورد و شــما بــدون خــرج 
کــردن پــول واقعــی نیــز می توانیــد ایــن آیتم هــا 
بــازی  در  نیــز  سیســتمی  آوریــد.  بدســت  را 
ــاخت کارت  ــکان س ــما ام ــه ش ــه ب ــود دارد ک وج
را می دهــد. ایــن سیســتم از طریــق واحــد پولــی 
تحــت عنــوان Scrap کار می کنــد. ایــن واحــد 
پــول از طریــق نابــود کــردن کارت هــای دیگــر 
ــرای  ــته ب ــک پوس ــما ی ــًا ش ــد. مث ــت می آی بدس
ــی  ــه از آن جای ــد ک ــت می آوری ــود بدس ــاح خ س
کــه اکثــر اوقــات ایــن کار بــه صــورت رنــدوم 
اتفــاق می افتــد، ممکــن اســت آن را نپســندید؛ 
 Scrap از ایــن رو می توانیــد آن را تبدیــل بــه
کنیــد و پوســته ای کــه بیش تــر بــاب طبع تــان 
ــت آوردن  ــب بدس ــن ترتی ــد. بدی ــت را بخری اس
هیــچ کارتــی در بــازی بیهــوده نخواهــد بــود و 
حتــی اگــر کارت را دوســت نداشــته باشــید هــم 
می توانیــد از ایــن طریــق از آن اســتفاده بکنیــد.
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ــه  ــازی ب ــن ب ــام کمپی ــکان انج ــازی، ام ــول ب ــره معم ــش چندنف ــدا از بخ ج
صــورت چندنفــره همــکاری هــم وجــود دارد. البتــه برخــاف نســخ قبلــی که 
ایــن بخــش بــه صــورت چهارنفــره قابــل انجــام بــود، Co-op در ایــن بــازی 
تنهــا بــه صــورت دونفــره قابــل انجــام اســت. بازیبــاز اول در نقــش جــی دی 
ــی را  ــت یک ــت و کی ــان دلمون ــد می ــاز دوم می توان ــی بازیب ــود ول ــد ب خواه
انتخــاب کنــد. در اکثــر اوقــات بــازی  ایــن ســه شــخصیت بــا هــم هســتند 
ــی در بخش هایــی از هــم جــدا می شــوند و از ایــن رو در مأموریــت ایــن  ول
افــراد تفاوت هایــی جزئــی وجــود خواهــد داشــت. بخــش Co-op هــم بــه 

صــورت آنایــن و هــم بــه صــورت Split Screen قابــل انجــام اســت.
در زمینــه گرافیــک، همان طــور کــه پیش تــر نیــز گفتــه شــد بــازی بــا موتــور 
گرافیکــی  انتظــار  می توانیــد  و  می شــود  ســاخته   Unreal Engine 4
ــط کــه  ــاالی محی ــری ب ــار تخریــب پذی ــاده را داشــته باشــید. در کن فوق الع
پیش تــر اشــاره شــد در زمینــه بافت هــای محیــط، رندرینــگ ســایه ها و... 
ــز بــه خوبــی انجــام شــده اســت. در زمینــه گرافیــک هنــری نیــز  همــه چی
ســازندگان از نظــرات کاربــران اســتفاده کرده انــد و مثــًا بخش هایــی را 
ــته  ــری Gears of War را نداش ــل س ــکل اصی ــا ش ــر بازیبازه ــه نظ ــه ب ک
تغییــر داده انــد و معمــاری آن را طــوری کرده انــد کــه حــس همیشــگی 
ــز  ــده نی ــتفاده ش ــای اس ــال ه ــن متری ــد. همچنی ــل کن ــری را منتق ــن س ای
ــری،  ــی، آج ــام چوب ــان اجس ــاوت می ــد و تف ــدا کرده ان ــری پی ــت باالت کیفی
بتنــی، فلــزی و... واضح تــر خواهــد بــود. بــازی در بخــش تک نفــره بــا نــرخ 
ــم  ــم 60 فری ــرخ فری ــا ن ــه و در بخــش چندنفــره ب ــر ثانی ــم ب فریــم 30 فری

ــااًل  ــه احتم ــد ک ــود فهمی ــوع می ش ــن موض ــود. از ای ــرا می ش ــه اج ــر ثانی ب
افکــت گرافیکــی خیلــی ســنگین در بعضــی  تعــدادی  بخــش تک نفــره 
صحنه هایــش دارد کــه باعــث شــد ســنگین تر از بخــش چندنفــره باشــد. 
بــازی در هــر دو حالــت نیــز بــه صــورت 1080P یعنــی FullHD اجــرا خواهــد 
شــد. البتــه دقــت کنیــد کــه ایــن نــرخ فریــم و رزولوشــن فقــط مربــوط بــه 
نســخه Xbox One اســت و نســخه PC بــازی هیــچ محدودیتــی در زمینــه 
ــد  ــرا خواه ــل اج ــز قاب ــن 4K نی ــا رزولوش ــت و ب ــد داش ــم نخواه ــرخ فری ن
ــرای نســخه ی PC در نظــر  ــز ب ــادی نی ــود. تنظیمــات گرافیکــی بســیار زی ب
گرفتــه شــده کــه هــر کســی بنــا بــه توانایــی ســخت افزاری کامپیوتــر خــود 
تنظیمــات مــورد نظــر را برگزینــد. همچنیــن نســخه PC سیســتم کنترلــی 
مخصــوص خــود را خواهــد داشــت و ســازندگان نمی خواهنــد بازیبــاز را 
ــر کننــد و از ایــن رو، طبــق اطاعــات منتشــر  ــه اســتفاده از کنترل ــور ب مجب
ــک  ــا ی ــر ب ــه در کنترل ــرکات ک ــی از ح ــردن بعض ــدا ک ــکان ج ــی ام ــده حت ش
دکمــه انجــام می شــوند نیــز وجــود دارد. مثــًا در کنترلــر دویــدن و ســنگر 
ــی  ــود ول ــام می ش ــد A انج ــا کلی ــی ب ــن همگ ــت زدن روی زمی ــن و غل گرفت
شــما می توانیــد در صورتــی کــه بخواهیــد در کیبــورد بــه هــر یــک از ایــن 
کارهــا دکمــه ای جداگانــه تخصیــص دهیــد. ایــن موضــوع نشــان می دهــد 
ــخه  ــورت و نس ــک پ ــم ی ــه چش ــًا ب ــخه ی PC صرف ــه نس ــازندگان ب ــه س ک
ــه  ــر چ ــاخت ه ــرای س ــد و ب ــگاه نمی کنن ــود ن ــه ش ــد عرض ــه بای ــی ک اضاف

ــادی کشــیده اند. ــز زحمــت زی ــن نســخه نی ــر ای بهت

نتیجه گیری:

ــته  ــری و شایس ــن س ــام ای ــته ن ــی شایس ــم، عنوان ــال از آن دیده ای ــه ح ــا ب ــه ت ــزی ک ــه چی ــه ب ــا توج Gears of War 4 ب
ــا اســتفاده از موتــور Unreal Engine 4 فوق العــاده اســت و توجــه بســیار زیــادی  نســل هشــت اســت. گرافیــک بــازی ب
نیــز بــه تخریــب پذیــری اجــزای محیــط شــده اســت. مکانیک هــای جدیــدی وارد گیــم پلــی بــازی شــده اند کــه باعــث تنــوع آن 
خواهنــد شــد. داســتان بــازی نیــز قــرار اســت شــروع رونــدی جدیــد در ایــن ســری باشــد و بعــد از چنــد ســال، باالخــره قــرار 
اســت ادامــه داســتان جــذاب ایــن ســری مشــخص شــود. بخــش چندنفــره ی بــازی نیــز ظاهــرًا حضــوری بســیار قدرتمندتــر از 
قبــل خواهــد داشــت و تغییراتــی نیــز در آن انجــام شــده اســت کــه باعــث ایجــاد یکســری تغییــرات در تاکتیک هــای گیــم 
ــازی حضــور جدی تــری در زمینــه ورزش هــای الکترونیــک داشــته  پلــی آن خواهــد شــد. ضمــن ایــن کــه قــرار اســت ایــن ب
ــد  ــا Gears of War 4 می توان ــم آی ــا ببینی ــم ت ــز منتظــر بمانی ــازی در پایی ــا زمــان عرضــه ی ب ــد ت ــه هــر حــال بای باشــد. ب
ــه. ــا ن ــد ی ــی ســری باش ــخه اصل ــه نس ــی س ــه خوب ــی رود ظاهــر شــود و ب ــادی کــه از آن م ــاده زی ــارات فوق الع ــد انتظ در ح
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دیترویت در تضاد و تردید

   بعضــی خطــرات هســتند کــه پیــش از موعــد روبــرو شــدن بــا آن هــا هرگــز 
ازشــان اطاعــی نداریــم. خطراتــی کــه تــا بــه دیدارشــان نرویــم، از بیم نــاک 
ــع نمی شــویم. بــرای نمونــه ســال های دور  بودن شــان بــه هیــچ وجــه مطل
را در چشــم انــدازی گــذرا در نظــر بگیریــد. در چنــد قــرن پیــش دینامیــت 
ســاخته شــد تــا کار انســان بــرای نابــود کــردن کوه هــا راحــت کنــد و وظیفــه 
کمــک بــه راه ســازان را بــه عهــده بگیــرد تــا مــردم در امــر ســاخت جــاده و 
ــار  ــودن آث ــر ب ــوز ت ــی هن ــوند. ول ــرو نش ــج روب ــی بغرن ــا وضعیت ــن ب راه آه
شــادی از ایــن اختــراع جدیــد خشــک نشــده بــود کــه دینامیــت وســیله ای 
نویــن بــرای کشــتار جمعــی در نظــر گرفتــه شــد و بــه همــان انــدازه کــه بــه 
مــردم کمــک کــرد بــه همــان انــدازه هــم جان شــان را بــه خطــر انداخــت. 
یــا همیــن قــرن گذشــته را در نظــر بگیریــد. بزرگتریــن کشــف تاریــخ 
ــن  ــه ای ــوری ک ــه ط ــد! ب ــل ش ــان تبدی ــای جان ش ــن ب ــه بدتری ــریت ب بش
ــتفاده از  ــو اس ــه س ــا هرگون ــد ت ــر دری می زن ــه ه ــل ب ــازمان مل ــا س روزه
آن را خنثــی ســازد. ایــن انــرژِی جدیــد کــه بــا نــام و نشــان »هســته ای« 
بــه دنیــا معرفــی شــد، انــرژی تجدیــد پذیــری اســت کــه بیــش از هــر چیــز 
بــه راحــت شــدن زندگــی انســان ها کمــک می کنــد، بهتــر از هرگونــه منبــع 
برقــی نیــرو تولیــد می کنــد و راحــت تــر از هرگونــه اســتخراج از چــاه نفتــی 
ــا  ــی هنــوز دانشــمندان در حــال پیــش بینــی و روی بــه دســت می آیــد. ول
ــون کننــده ایــن کشــف بــر روی زندگــی انســان ها  پــردازی از آثــار دگرگ
بودنــد کــه هیروشــیما بــا خــاک یکــی شــد! فکــر می کنــم دیگــر بایــد 

ــد  ــود، می توان ــا می ش ــنودی م ــث خش ــه باع ــزی ک ــر چی ــیم ه ــه باش متوج
زیــان بــار باشــد!

    فنــاوری جدیــدی کــه ایــن روزهــا بیشــتر از همــه چیــز در مرکــز توجهــات 
جــوالن می دهــد، هــوش مصنوعــی و تمــام متعلقــات آن اســت؛ البتــه فعــًا 
نمونــه ســاده و کــم خطــر آن در بازارهــا جایــگاه نازنینــی دارد کــه در مقابــل 
ــل  ــان و ضــررش شــاید تنب ــن زی ــای شــگفت انگیــزش بزرگتری تمــام مزای
کــردن انسان هاســت! این کــه روزی فنــاوری می توانــد بشــریت را بــه مــرز 
ســاخت همســان و انســان نماها برســاند حقیقتــی غیرقابــل انــکار اســت؛ 
باالخــره روزی خواهــد رســید کــه هــوش مصنوعــی شــکل امــروزی خــود را 
ــکل های  ــزار و ش ــب نرم اف ــی از قال ــد؛ یعن ــا می کن ــد آدم ه ــره همانن باالخ
ــه بشــر می  شــود. همســان  رباتیــک مســخره در می  آیــد و چیــزی شــبیه ب
ــرانجام  ــه س ــًا روزی ب ــول مطمئن ــِت مجه ــردن در کار خلق ــت ب ــازی و دس س
ــطح از  ــن س ــه ای ــیدن ب ــس از رس ــان پ ــه انس ــد البت ــید. و ص ــد رس خواه
فنــاوری مشــکات و خطــرات بزرگــی را بــه همــراه خــودش بــه عرصــه 
جنگ هــای تمام نشــدنی وارد می کنــد. مشــکاتی کــه هــوش بــه مســاوات 
ــی حــد وافــر  ــد مقــداری ب ــریت ایجــاد کن ــرای بش ــد ب یــک انســان می توان
اســت کــه بــه برابــری بــا مشــکات انــرژی هســته ای می خیــزد. شــاید روزی 
ــت  ــواب برخواس ــا از خ ــوادگان م ــی از ن ــش رو یک ــرن پی ــد ق ــای چن از روزه
ــای  ــت هوش ه ــروی مقاوم ــتن نی ــا خواس ــه پ ــنید ب ــه ش ــری ک ــن خب و اولی

مصنوعــی بــرای مقابلــه از حــق خــود در برابــر آدمــی بــود! 
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    دیویــد کیــِج خــاق کــه داســتان های بی پروایانــه اش در قالــب 
ــاورا: دو روح«  ــنگین« و »م ــاران س ــت«، »ب ــای »فارنهای بازی ه
نکتــه ای کامــًا هویداســت و دالیــل شــهیر بودنشــان همیــن 
روایــت کم نظیــِر هالیــوودی اســت، در نســل هشــتم هــم دســت 
بــه کار شــده. این بــار بــا عنوانــی کــه ســعی در بــه نمایــش 
ــوک  ــات هــوش  مصنوعی هــای مفل ــال و روز و احساس ــیدن ح کش
دارد. هــوش مصنوعی هایــی کــه از ظلــم انســانی و هم چنیــن 
فــروش رسیدن شــان در فروش گاه هــای زنجیــری تعبیــه شــده 
در شــهر دیترویــت بــه ســتوه آمده انــد و افســرده و پریشــان 
ــوش   ــن ه ــروش همی ــان ف ــارًا کارش ــگاه ها انحص ــتند. فروش هس
مصنوعی هایــی اســت کــه پای شــان را فراتــر از ربــات گذاشــته اند 
ــره  ــد. باالخ ــوه می کنن ــان جل ــب انس ــدرن در قال ــزاری م و آالت اب
اگــر شــما هــم زمانــی یــک هــوش مصنوعــی شــبه انســان باشــید، 
ــد و  ــرار می گیری ــوال ق ــزاران س ــل ه ــدن مقاب ــد ش ــس از متول پ
ــودن  ــران ب ــرگردان و حی ــد! س ــود می گردی ــت خ ــال ماهی ــه دنب ب
در دیترویــت فــوق پیشــرفته ای کــه از در و دیــوارش نعمت هــای 
ــًا ســوژه ای  ــارد، مطمئن ــه دســت خــود بشــریت می ب ــق شــده ب خل
جــذاب و بســیار درام اســت کــه مطمئنــًا می توانــد توجــه هــر 

کســی را بــه خــود جلــب کنــد.

  بــرای روح بخشــیدن بــه داســتان ســایبرپانکِی 
 Detroit:( شــدن«  انســان  »دیترویــت: 
Become Human( چنــد هــوش مصنوعــی در 
جایگاه هــای متفــاوت و داســتان های متفــاوت 
تنگنــای  در  را  خــود  داســتان  روایــت  بایــد 
ــه  ــر چ ــازند و ه ــاز بس ــت س ــات سرنوش تصمیم
کــه بیشــتر پیــش  می رونــد مخاطب شــان را هــم 
ــایان  ــه ش ــد. البت ــرق کنن ــود غ ــتر درون خ بیش
داســتان  شــخصیت های  کــه  اســت  ذکــر  بــه 
ــه همیــن دو نفــر ختــم نمی شــوند.  دیترویــت ب
ابعــاد  بــرای نشــان دادن دیگــر  دیویــد کیــج 
شــهر تکنولــوژی زده اش نیازمنــد نفــرات دیگــری 
شــدن،  انســان  دیترویــت:  در  هســت.  هــم 
ایــن شــخصیت ها نیســتند کــه داستان ســرایی 
می کننــد بلکــه خــود شــهر تبدیــل بــه یــک راوی 
بــزرگ و مســلم می شــود و گوشــه گوشــه اش 
ابــزار دم دســتش کــه همــان  بــه وســیله  را 
ــا ایــن  شــخصیت ها هســتند بــه رخ می کشــد. ب
حــال تــا بــه این جــا تنهــا بــا دو شــخصیت مواجــه 
شــدیم، بــه احتمــال زیــاد بــا دیگــر شــخصیت ها 
هــم تــا قبــل از انتشــار بــازی آشــنا می شــویم و 

می رویــم. زیارت شــان  بــه 
ــخصیت  ــن ش ــاید مهم تری ــخصیت اول و ش     ش
یــک  دارد؛  نــام   )Kara( »کارا«  بــازی 
آخریــن  کــه حاصــل  هــوش مصنوعــی مؤنــث 
فنــاوری  شــرکت های  کارکنــان  دســت رنج های 

ــوژی در دیترویــت اســت. بــدون اغــراق  و تکنول
کارا دل ربــا اســت! یــک هــوش مصنوعــی کــه 
ــای آفرینــش او احساســات هســتند.  ــه و بن پای
کارا هماننــد تمــام هم نوعانــش کنــار ســرش 
ــی  ــق آب ــش دارد کــه تلفی ــپ امیــد بخ ــک الم ی
ــور  ــک ج ــس و ی ــل لم ــی قاب ــدی آن رویای مرواری
نمــای آشــنا از آینــده بشــریت را بــه معــرض 
نمایــش همــگان می گــذارد. کارا بــه طــرز خیــره 
عیــار  تمــام  مصنوعــی  هــوش  یــک  کننــده ای 
اســت؛ چراکــه هــم از لحــاظ کارکــرد و هــم ظاهــر 
و شــمایل یــک نمونــه کامــل اســت. در بــادی 
بایــد ســخن ظاهــر را کامــل کــرد؛ کارا کامــًا 
شــبیه بــه یــک انســان اســت، ولــی همــان المــپ 
کنــار ســرش کــه یــادآور عامت هــای بردگــی در 
زورگارانــی نه چنــدان دور اســت همیشــه او را 
همراهــی می  کنــد و وی را در عمــل اختــاط بــا 
جماعــت بســیار محــدود و ناتــوان می ســازد. ایــن 
ــا این کــه  ــد؛ ب ــی عجیــب می آفرین المــپ تصورات
ایــده ای نــو اســت اّمــا هماننــد یــک نشــان از 
آینــده احساســات را برمی انگیــزد. شــمایل کارا 
مطمئنــًا هماننــد دژاوویــی درگیرکننــده اســت 
کــه ســال ها در وجــود بیننــده خفتــه بــوده و 
اکنــون بــا دســت آورد دیویــد کیــج بیــدار شــده 
نمایــان  را   بشــریت  آینــده  از  قابــی  و  اســت 
می ســازد. کارکــرد کارا بــر اســاس یــک سیســتم 
شــده  عرضــه  مدل هــای  اســت؛  احساســی 

جدیــد از نــوع او، وظایــف خــود را رهــا کرده انــد 
و در ســودای داشــتن جایگاهــی میــان انســان ها 
هســتند و بــه صــورت خودجــوش خواهــان ایــن 
ــه  ــاع ب ــی از اجتم ــوان بخش ــه عن ــه ب ــتند ک هس
فعالیــت خــود ادامــه دهنــد. بــا ایــن حــال او 
بــرای رســیدن بــه ایــن جــاه و منزلــت بایــد نبــرد 
ــا انجــام دهــد. جایــی کــه  ســختی را مقابــل دنی
هوش هــای مصنوعــی هنــوز بــه چشــم یــک عــده 
دیــده می شــوند،  و خدمــت کار  کننــده  کمــک 
پیــدا کــردن جایگاهــی دائمــی آن هــم بــا آن 
المــپ در کنــار ســر کار آســانی نخواهــد بــود. 
شــاید احساســات بیــش از حــد و قــدرت تعقــل 
بــه میــزان یــک انســان واقعــی ســبب شــده تــا 
از هوش هــای مصنوعــی  کارا و عــده بســیاری 
بــه فکــر مرتبــه خودشــان میــان دنیــای غریبــی 
کــه در آن هســتند بیفتنــد. همیــن هــم باعــث 
ــود و  ــازندگان می ش ــان س ــدید در می ــی ش تکان
متوجــه می شــوند کــه چــه چیــزی ســاخته اند؛ 
ــه  ــی ک ــای مصنوع ــته از هوش ه ــک دس ــًا ی عم
داســتان  چندیــن  از  یکــی  شــده اند!  یاغــی 
چرخیــد.  خواهــد  کارا  محــور  حــول  دیترویــت 
ــه در  ــه کار رفت ــت ب ــت و ظراف ــه دق ــه ب ــا توج ب
ســاخت و پــردازش ایــن بخــش می تــوان متوجــه 
ــک  ــی از دراماتی ــش عظیم ــتان کارا بخ ــد داس ش

ــید.  ــد کش ــه دوش خواه ــازی را ب ــودن ب ب
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     دیگــر شــخصیت تأییــد و معرفــی شــده از ســوی اســتودیو »کوانتیــک 
ــک  ــد کارا ی ــم همانن ــام دارد. او ه ــر ن ــم« )Quantic Dream( کان دری
هــوش مصنوعــی اســت البتــه گونــه ی رده پاییــن تــری کــه وظیفــه ای 
بایــد  او  دارد.  مصنوعــی  هوش هــای  دیگــر  قبــال  در  خیانت کارانــه 
هم نوعــان خودســر خــودش را بــه دام بینــدازد و بــه کارخانــه برگردانــد. 
افــرادی کــه پای شــان را از برنامــه نویســی اولیــه فراتــر بگذرانــد و رفتــاری 
منحرفانــه از خــود نشــان دهنــد محکــوم بــه نیســتی می شــوند. بی گمــان 
بــرای شناســایی آن هــا و برگرداندن شــان بــه افــرادی نیــاز اســت؛ تصادفــًا 
و بــه طــور اتفاقــی یــا شــاید بــرای حــس همــزاد پنــداری بــا عصیان گــران، 
ایــن افــراد هــوش مصنوعی انــد و وظیفــه بــه دام انداختــن و گــول زدن را 
بــه عهــده دارنــد؛ ایــن عــده کســانی هســتند نمونــه ی کانــر. کمپانی هــای 
بــزرگ تکنولــوژی بــرای از بیــن بــردن هــوش مصنوعی هــای منحــرف، کانــر 
و هم رده هایــش را ســاخته انــد. او بســیار حســاب شــده و خون ســرد 
بــرای  شــده!  ریــزی  برنامــه  کــه  همان طــور  دقیقــًا  می کنــد؛  را  کارش 
این کــه او و هــم مدل هایــش راه انحــراف را در پیــش نگیرنــد آن هــا را 
بــا برنامــه ای بســیار خطــی ســاخته اند. تنهــا کاری کــه می داننــد بایــد بــه 
ــته می شــود،  ــان گذاش ــش  روی ش ــه پی ــت ک ــه ای اس ــاند، مرحل ــان رس پای
ــر از مزایــای شــگفت  ــر این هــا کان نافرمانــی در کارشــان نیســت. عــاوه ب
انگیــز بیشــتری نســبت بــه دیگــر هوش هــای مصنوعــی بهــره می بــرد کــه 

ــن آن هــا فکــر کــردن بســیار ســریع اســت!  مهم تری
   همان طــور کــه گفتــه شــد راوی داســتان در بــازی دیترویــت: انســان 
شــدن، خــود شــهر اســت. دیترویــت در آینــده ای نزدیــک تبدیــل بــه 
مکانــی شــده کــه انســان ها دســت از انســان بــودن کشــیده اند و بــا وجــود 
هوش هــای مصنوعــی دیگــر چنــدان زحمتــی بــه خــود نمی دهنــد. آینــده ای 
کــه بــازی جدیــد دیویــد کیــج بــه نمایــش خواهــد گذاشــت جایــی اســت کــه 
بشــریت انقابــی در زندگــی خــود به وجــود آورده. ربات هــای انســان ماننــد 
ــی  ــود دارد. گونه های ــا وج ــیاری از آن ه ــای بس ــد؛ مدل ه ــه کار می کنن هم
کــه عمل کردشــان در عمــق برنامــه نویسی شــان متفــاوت اســت، ولــی 
بــرای  آن هــا  کــرد.  انــکار  را  و حصرشــان  حــد  بــی  نمی تــوان شــباهت 
خدمــت بــه بشــریت خلــق شــده اند؛ انــواع مختلــف هوش هــای مصنوعــی 
دیگــر هیــچ کاری ســخت یــا طاقــت فرســایی را بــه گــردن انســان ها محــول 
نخواهــد کــرد. کارگرهــا، مراقبــان بچــه، پرســتاران، باغبان هــا، معلم هــا و 
ــواع و اقســام هــوش مصنوعی هــا  ــا قطــره و چکیــده ای از ان منشــی ها تنه
هســتند. همان طــور کــه ایــن روزهــا مــا در فروشــگاه ها مــواد غذایــی و در 
بوتیک هــا پوشــاک می خریــم در دیترویــِت دیویــد کیــج ، هــوش مصنوعــی 
بــه فــروش می رســد؛ قیمــت سرســام آوری هــم ندارنــد، آن قــدر هســتند 

کــه هــر کســی از قشــر متوســط جامعــه صاحب شــان شــود.
ــده ای  ــه نش ــب و توجی ــات عجی ــه اتفاق ــود ک ــروع می ش ــی ش ــازی زمان    ب
هوش هــای  در  عجیــب  رفتارهــای  می افتنــد.  پــی  در  پــی  صــورت  بــه 
ــی  ــان ترس ــود و هم ــده می ش ــده دی ــزی ش ــه ری ــش برنام ــی از پی مصنوع
کــه سازندگان شــان داشــتند پدیــدار می شــود. ترســی کــه بــا کلمــه 

»انحــراف« یــاد می شــود، بــه اشــکال مختلــف مثــل گــم شــدن بعضی هــا 
بــدون هیــچ علتــی بــا نشــان دادن رفتــار عجیــب و نشــان دادن احســاس 
وقــوع  بــه  حالــی  در  مراتــب  سلســله  ایــن  می کنــد.  پیــدا  گســترش 
می پیونــدد کــه کســی واقعــًا نمی دانــد چــه اتفاقــی در حــال افتــادن اســت! 
در حقیقــت در نــام بــازی بخــش »انســان شــدن« اشــاره ای کامًا مســتقیم 
بــه هوش یــار شــدن هوش هــای مصنوعــی ای هماننــد کارا دارد. مخلوقــات 
خــود بشــریت اکنــون خواســتار یــک جایــگاه در میــان انســان ها هســتند 
و ایــن نبــردی اســت کــه شــروع کرده انــد؛ نبــرد سرکشــی و یاغی گــری 
بــرای رهایــی از بنــد بردگــی و زجرکشــیدن! از آن جایــی کــه خالــق همــواره 
کنتــرل بســیار بیشــتری بــر روی مخلــوق دارد، بــا خلــق گونه هایــی نــو 
هماننــد کانــر بــرای از پــا درآوردن منحرفــان ســپاهی می آفرینــد. در نــگاه 
اول تنهــا نبــرد رهایــی هوش هایــی مصنوعــی به نظــر می رســد ولــی بــازی 
دیترویــت: انســان شــدن، بــرای برانگیختــن احساســات، تفکــر یــا شــاید 
ــم  ــان خواهی ــرای خودم ــه ب ــت ک ــده ای اس ــداری از آین ــرت و هش درس عب
ســاخت. داســتان بــازی کامــًا حــول محــور همیــن موضــوع خواهــد چرخیــد. 
بــا قــدرت دیویــد کیــج و تیــم کوانتیــک دریــم در ســاختن صحنه هــای 
ــار  ــد انتظ ــتان بای ــه داس ــه درون مای ــه ب ــا توج ــگفت آور و ب ــدگار و ش مان
عنوانــی بی بدیــل هماننــد بــاران ســنگین یــا حتــی فراتــر از آن را کشــید. 
ــی اش  ــای عصرگاه ــا باران ه ــت و ب ــوژی اس ــرق در تکنول ــه غ ــت ک دیتروی
قیافــه ای کامــًا ســایبرپانکی می گیــرد، جــوالن گاه داســتان تأثیرگــذار 

دیگــری خواهــد بــود.
   بــدون هیــچ شــک و تردیــدی مهم تریــن عنصــر در بازی هــای دیویــد 
ــد موســیقی  ــازی همانن ــزی نیســت جــز داســتان. دیگــر اصــول ب ــج چی کی
ــت وارد  ــان درس ــک در زم ــی و دراماتی ــای احساس ــک در صحنه ه و گرافی
ــف ژرف  ــن عواط ــان برانگیخت ــه هم ــود ک ــی خ ــه نهای ــوند و ضرب کار می ش
در درون انســان اســت را انجــام می دهنــد. اّمــا گیم پلــی! بــدون هیــچ 
شــک و صراحتــی می تــوان گفــت بازی هــای دیویــد کیــج هیــچ حرفــی 
در ایــن زمینــه بــرای گفتــن ندارنــد. کیــج بــرای روایــت داســتانش از 
گیم پلــی اســتفاده می کنــد! اصــًا می تــوان گفــت کــه داســتان همــان 
گیم پلــی اســت و گیم پلــی همــان داســتان. وقتــی کــه انتخاب هــا بــه 
پیــش روی در بــازی جهــت می دهنــد، در واقــع داریــم یــک نــوع ســرگرمی 
ــط  ــدارد فق ــی ن ــچ چالش ــه هی ــه ای ک ــرگرمی و تجرب ــم؛ س ــه می کنی را تجرب
چنــد دکمــه زدن و دقــت بــه دیالوگ هاســت. از همیــن رو اســت کــه 
می گویــم داســتان و گیم پلــی در هــم گــره خوردنــد، هرچنــد گیم پلــی 
اصولــی، مّحــرک و چالشــی نباشــد. بــا ایــن حســاب می تــوان گفــت آن راه 
رفتن هــای چنــد دقیقــه ای کــه گاه هــا درازای شــان کوتاه تــر می شــود و بــه 
ــخ  ــس تاری ــه کاری ب ــا ک ــع آوری آیتم ه ــار جم ــد در کن ــم می رس ــا ه ثانیه ه

ــتند. ــیه هس ــط حاش ــخصی فق ــور مش ــه ط ــت، ب ــته اس ــرف گذش مص
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    از بــاران ســنگین مســلمًا بــه عنــوان قوی تریــن و ماندگارتریــن اثــر کیــج 
ــزرگ  ــات ب ــک اتفاق ــای کوچ ــخه تصمیم ه ــن نس ــد. در ای ــد ش ــاد خواه ی
ماندنــی.  به یــاد  داســتانی  بــزرگ،  اتفاقــات  و  می آوردنــد  به وجــود  را 
در مــاورا: دو روح ایــن رویــه مســیر کم رنــگ شــدن بــه خــود گرفــت، 
تصمیمــات دیگــر دســت چندانــی بــه روی داســتان نمی کشــیدند و تأثیــری 
در دنیــا و آینــده ی بــازی نمی گذاشــتند. اّمــا دیترویــت نگاهــی قابــل توجــه 
بــه ایــن امــر خواهــد داشــت. تاثیــرات بــه حــد دیوانــه کننــده ای زیادتــر 
شــده اند کــه همیــن ســبب می شــود تــا کوچک تریــن تصمیم هــا امــری 
ــارج  ــت تان خ ــتان از دس ــی داس ــوار طول ــی ن ــر کم ــد. اگ ــر آین ــدی به نظ ج
شــود، آن وقــت اســت کــه بــا کانــری در قالــب یــک هــوش مصنوعــی جســد 
شــده کــه نیــاز بــه تعمیــر دارد یــا بــه طــور کامــل نابــود شــده اســت 
ــه. و  ــدی او را در آغــوش گرمــش گرفت ــرو خواهیــد شــد کــه مرگــی اب روب
این گونــه اســت کــه می تــوان متوجــه شــد دیترویــت: انســان شــدن هیــچ 
داســتان از پیــش تعییــن شــده ای نــدارد و هــر چــه آیــد از عمــل خویــش 
آیــد! هــر عمــل شــما ممکــن اســت صدهــا عکــس العمــل بــه بــار آورد کــه 
تــک تــک آن هــا مســیر داســتان را هماننــد جهانــی کامــًا بــاز و بــدون خطــی 
مشــخص و از پیــش تعییــن شــده ادامــه خواهنــد داد. در بــازی هیچ گونــه 
شــعاری بــا نــام و نشــان »گیــم اور« وجــود نــدارد؛ یــا بــه عبــارت دیگــر، 
هــر شــخصیتی کــه ُمــرد، دیگــر ُمــرده اســت و داســتان بــدون هیــچ رحمــی 
ادامــه پیــدا خواهــد کــرد. ایــن شــخصیت می توانــد هــر کســی باشــد، یــک 
دشــمن، یــک منحــرف یــا حتــی کانــر و کارا و دیگــر شــخصیت های اصلــی. 
چهــره اصلــی شــهر زیبــا و دل نشــین دیترویــِت دیویــد کیــج، خشــن اســت! 
بــه مردمــش رحــم نمی کنــد، چــرا کــه پیــش از ایــن تکنولــوژی بــه او رحــم 
ــه  ــم، ب ــرور و بی رح ــن ش ــا و در باط ــف و زیب ــر لطی ــهری در ظاه ــرده. ش نک
ــه  ــر ک ــم نظی ــس ک ــک پارادوک ــد؛ ی ــل می آی ــه عم ــی ب ــب تناقض ــن ترتی ای
ــزاران  ــاالت ه ــکار و خی ــر در اف ــته، مگ ــود نداش ــروز وج ــه ام ــا ب ــش ت َمَثل

دیویــد کیــج! 
قطــره ای از دریــای شــاخه های داســتان را در تریلــر ای3 کــه چنــدی پیــش 
پخــش شــد، مشــاهده نمودیــم. آن مرحلــه ای کــه بــرای کانــر ترتیــب داده 
ــازی  ــل کل ب ــن مراح ــی از اولی ــنیده ها یک ــا و ش ــق گفته ه ــود، طب ــده ب ش
اســت. بــا توجــه بــه آن چــه کــه در مــورد پراکندگــی و وســعت شــاخه های 
تصمیمــات دیدیــم، حتــی امــکان ایــن وجــود دارد کــه کانــر در ثانیه هــای 
آغازیــن بــازی جــان خــود را از دســت بدهــد! اگــر در راســتای بــازی کم دقتی 
ــزی  ــر چی ــید ه ــوش نباش ــد و باه ــش نگیری ــت را در پی ــد، راه سیاس کنی
ممکــن اســت. چــرا کــه دیویــد کیــج زحمــت نوشــتن یــک داســتان را بــه 
ــما  ــط ش ــت فق ــه ی دیتروی ــات قص ــام اتفاق ــری تم ــت، مج ــداده اس ــود ن خ

هســتید و خودتــان. 
    بــا تمــام ایــن احتســابات می تــوان گفــت دیترویــت عنوانــی اســت کــه بــر 
پایــه  داســتان بنــا شــده. دیترویــت در مــورد بــازی کــردن خــوِد داســتان 
اســت! بــه وســیله اتفاقــات و تصمیمــات شــما روایــت را بــه ســمت و ســوی 
دل خواه تــان خواهیــد رانــد و بــا اتفاقاتــی کــه تمامــًا ثمــره تصمیمــات 
تقدیــر  و  سرنوشــت  مســؤل  شــما  شــد.  خواهیــد  روبــرو  شماســت 
ــه  ــد و ب ــد ش ــنده خواهی ــک نویس ــه کم ــل ب ــتید. تبدی ــخصیت ها هس ش
همــان طریقــی کــه دیویــد کیــج دیترویــت را بــه نحــوه دل خواهــش ســاخته 
اســت شــما هــم داســتان را خواهیــد ســاخت. همین گونــه کــه پیــش 
از چشــم اندازهای  را می ســازید،  بــا شــخصیت ها داســتانی  می رویــد و 
مختلــف بــا وضعیــت مــردم، اقتصــاد، فرهنــگ و... آشــنا می شــوید و ایــن 
ــد.  ــوان کمــک نویســنده می یابی ــه عن ــگاه خــود را ب ــن اســت کــه جای چنی
ــهر و  ــده ش ــت آین ــد گرف ــم خواه ــه تصمی ــتید ک ــی هس ــان کس ــما هم ش

داســتان چــه شــکل و پیکــره ای بــه خــود بگیــرد.
      جــدا از داســتان مدهــوش کننــده و گیم پلــی منطبــق با داســتان، بازی ای 
مثــل دیترویــت نیازمنــد اســتفاده از شــیدرهای کیفیــت بــاال و گرافیکــی 
خــوب اســت تــا بتوانــد در لحظه هــای حســاس بیان گــر احساســات صــورت 
و حــال و هــوای عاطفــی شــخصیت ها باشــد. دیویــد کیــج در این بــاره 
می گویــد :»مــا یــک موتــور بــازی ســازی جدیــد درســت کرده ایــم کــه 
ــردازی  ــک نورپ ــازه، ی ــای ت ــد رندره ــرفته ای داردد؛ مانن ــای پیش قابلیت ه

متغیــر و دینامیــک جدیــد، شــیدرهای فیزیکــی و مــوارد جالــب دیگــر.«
ــاره ی معضــات و تصمیم گیــری  ــاره ی عواطــف اســت. درب     دیترویــت درب
ــدادی  ــارزه ی تع ــی مب ــان گر چگونگ ــا نش ــت تنه ــوار. دیتروی در مواقــع دش
هــوش مصنوعــی بــرای آزادی شــان نیســت؛ دربــاره ی موضوعاتــی اســت که 
ــم؛  ــورد داری ــا آن برخ ــده و ب ــداز ش ــیار طنین ان ــان بس ــروزه در دنیای م ام
ــم  ــق رس ــتیم. طب ــه هس ــزی ک ــه چی ــدن ب ــل ش ــدن و تبدی ــی آزاد ش یعن
همیشــگی، کوانتیــک دریــم، تیــم رویایــی ای کــه لحظــات دراماتیــک بســیار 
زیــادی را چــه در عنــوان فارنهایــت، چــه در بــاران ســنگین و حتــی در 
ــن  ــه اش را در ای ــق و عاق ــی عش ــود، تمام ــب داده ب ــاورا: دو روح، ترتی م
بــازی بــه کار گرفتــه  اســت و امیــدوار اســت کــه از دیــدن دیترویــت هــم 
لــذت ببریــد. بــا این حــال دیترویــت در مراحــل میانــی ســاختش قــرار دارد 
ــت. در  ــاس اس ــری حس ــر دوره دیگ ــش از ه ــل بی ــرای تکام ــیرش ب و مس
تاریخــی نامشــخص کــه احتمــال مــی رود در ســال 2017 باشــد، دیترویــت: 
انســان شــدن، بــه عنــوان تجربــه ای منحصــر بــه فــرد دیگــر از ســوی 

کوانتیــک دریــم و دیویــد کیــج روانــه بــازار خواهــد شــد.
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محفل بزرگان

 نگاهی به نمایشگاه

تقریبــًا همگــی هم عقیــده هســتیم کــه نمایشــگاه E3 بزرگ تریــن و دوســت داشــتنی ترین رویــداد مربــوط بــه صنعــت بازی هــای 
کامپیوتــری اســت. ایــن نمایشــگاه ســاالنه در مــاه خــرداد برگــزار می شــود. امســال هــم شــاهد برگــزاری ایــن نمایشــگاه بودیــم کــه 
اتفاقــات ریــز و درشــتی در آن افتــاد. در ایــن مقالــه قصــد داریــم تــا نگاهــی گــذرا بیندازیــم بــه تمامــی اتفاقــات قابــل توجهــی کــه در 
ایــن نمایشــگاه رخ داد و ببینیــم کــه آیــا ایــن نمایشــگاه توانســته بــه انــدازه ای کــه انتظــار می رفــت موفــق و خــوب ظاهــر شــود یــا خیــر. 
همچنیــن در پایــان مقالــه بــه برخــی آمــار و اطاعــات جالــب کــه پــس از اتمــام نمایشــگاه منتشــر شــدند نیــز نگاهــی خواهیــم داشــت.

دانیال دهقانی



اولیــن کنفرانســی کــه در ایــن نمایشــگاه برگــزار 
ــک  ــابقه الکترونی ــرکت باس ــه ش ــوط ب ــد مرب ش
 )EA اختصــارًا  یــا   Electronic Arts( آرتــز 
بــود. قبــل از آغــاز نمایشــگاه انتظــارات بســیاری 
ــر  ــردم منتظ ــود و م ــرکت ب ــن ش ــس ای از کنفران
نظیــر  اســتودیوهایی  معرفــی عناویــن جدیــد 
و   )Criterion Games( گیمــز  کرایتریــن 
ــه  ــد ک ــز )Ghost Games( بودن ــت گیم گوس
ــرای  البتــه چنیــن مســئله ای صــورت نگرفــت. ب
اولیــن بــار کنفرانــس بــه صــورت همزمــان در دو 
شــهر برگــزار می شــد، لنــدن و لــس آنجلــس. 
البتــه اگــر بخواهیــم صادق باشــیم، این مســائل 
بیشــتر بــرای پنهــان کــردن ضعــف یــک شــرکت 
در معرفــی عناوینــی بــزرگ و مــورد انتظار نشــات 
می گیرنــد و ایــن کــه نمایشــگاه در یــک شــهر 
ــا  ــا در 10 ی ــود ی ــزار ش ــد برگ ــورت واح ــه ص و ب
100 شــهر مختلــف، خیلــی موضــوع مهــم و قابــل 
ــن کارهــای  ــر ای ــه نظ ــدًا ب توجهــی نیســت. جدی
نمایشــی و جانبــی تبدیــل بــه ابــزاری خــوب بــرای 
ســازندگان شــده تــا ضعف هــای کنفرانــس خــود 
ایــن مســائل  از  اگــر  بــا آن هــا بپوشــانند.  را 
بگذریــم بــا کنفرانســی رو بــه رو بودیــم کــه 
ــون  ــت. همچ ــن نداش ــرای گفت ــی ب ــرف چندان ح
از  توجهــی  قابــل  مــدت  کنفرانس هــا،  دیگــر 
ســازندگان  و  مجــری  صحبت هــای  بــه  زمــان 
ــه  ــی ک ــن عنوان ــت. اولی ــف گذش ــن مختل عناوی
 Titanfall در ایــن کنفرانــس معرفــی شــد بــازی
ــن  ــودن ای ــاری نب ــازندگان روی انحص ــود. س 2 ب
بــازی تاکیــد زیــادی کردنــد و باالخــره طرفــداران 
ســونی نیــز می تواننــد از ایــن بــازی لــذت ببرنــد. 
ایــن نســخه شــامل یــک بخــش تــک نفــره و 
داســتانی نیــز خواهــد شــد کــه خبــر جالبــی 
اســت. اســتودیو ریســپاون )Respawn( بــا 
نســخه اول ایــن بــازی توانســت تنــور بازی هــای 
تمــام آنایــن را داغ تــر کنــد و عنوانــی قابــل 
توجــه بــه بــازار عرضــه کنــد. بایــد ببینیــم آیــا 
ــد  ــر خواه ــخه اول ظاه ــد نس ــخه دوم در ح نس
ــازی  ــن ب ــدن ای ــی ش ــه معرف ــر. البت ــا خی ــد ی ش
قبــل از نمایشــگاه هــم بدیهــی معلــوم شــده بود 
و حتــی اطاعــات جالبــی مثــل انحصــاری نبــودن 
آن هــم بــه گــوش بازی بــازان رســید. معرفــی 
شــدن ایــن بــازی بــه نوعــی تنهــا تائیــد اطاعــات 
منتشــر شــده بــود! ایــن بــازی در مــاه اکتبــر 
ــی  ــه معرف ــدی ک ــازی بع ــد. ب ــد ش ــر خواه منتش
شــد نســخه جدیــد Madden NFL بــود کــه 
البتــه انتظــار می رفــت کــه در کنفرانــس معرفــی 
ــه  ــای ن ــری بازی ه ــی از س ــری یک ــن س ــود. ای ش
ــاید  ــت و ش ــدار EA Sports اس ــدان پرطرف چن
بــا معرفــی نســخه جدیــد FIFA Street مــردم 
ــورت  ــر ص ــدند. در ه ــان زده می ش ــتر هیج بیش
ســازندگان در نظــر دارنــد تــا ایــن نســخه را 
هرچــه بیشــتر متعــادل کننــد تــا افــراد بیشــتری 
از آن نوبــت بــه  بــه آن جــذب شــوند. پــس 
بایــوور )Bioware( و بــازی مــورد انتظــار آن هــا 
یعنــی Mass Effect: Andromeda رســید.
بــازی  ایــن  پلــی  گیــم  از  نمایشــی  متاســفانه 
پخــش نشــد و تریلــری کــه پخــش شــد نیــز 
ــار  ــود. انتش ــی نب ــات خاص ــاوی اطاع ــدان ح چن
اطاعــات بیشــتر از بــازی بــه پاییــز موکــول شــد. 

از  طوالنــی  نمایــش  یــک  پخــش 
گیــم پلــی ایــن بــازی حداقــل کاری 
بــود کــه الکترونیــک آرتــز و بایوور 
ــی  ــد ول ــام دهن ــتند انج می توانس
متاســفانه خبــری از گیــم پلــی ایــن 
بــازی نبــود. پــس از آن نوبــت بــه 
برنامــه جدیــد الکترونیــک آرتــز 
ــه  ــید ک ــی Play to Give رس یعن
نوعــی کمپیــن خیریــه محســوب 
 FIFA بــه  نوبــت  می شــود. 
17 رســید تــا نمایشــی داشــته 
باشــد. بــرای اولیــن بــار در ایــن 

 The ســری شــاهد یــک بخــش داســتانی بــا نــام
 NBA ــری ــًا در س ــود. قب ــم ب Journey خواهی
2K شــاهد بخــش داســتانی بوده ایــم و حــال در 
ســری FIFA نیــز قــرار اســت شــاهد آن باشــیم. 
 FIFA 17 ــل پیرامــون ــات کام ــد اطاع می توانی
ــه  ــازی ک ــن ب ــه ای ــوط ب ــش مرب ــش نمای را در پی
در همیــن شــماره از مجلــه قــرار دارد مطالعــه 
بــه ســرویس  نوبــت  نیــز  آن  از  پــس  کنیــد. 
EA Originals رســید کــه در اصــل سرویســی 
ــه  ــتقل ب ــای مس ــر بازی ه ــاندن بهت ــرای شناس ب
مــردم و حمایــت هــر چــه بیشــتر از ســازندگان 
 Fe ایــن بازی هــا اســت. بــازی مســتقلی بــه نــام
هــم معرفــی شــد کــه ایده هــای جالبــی در خــود 
داشــت. ایــن بــازی کــه ســبک گرافیکــی خــاص 
و جالبــی دارد توســط اســتودیوی کوچکــی در 
ســوئد توســعه خواهــد یافــت. بــه هــر صــورت 
ایــن بهــا دادن الکترونیــک آرتــز بــه عناویــن 
مســتقلی چــون Unravel و حــاال هــم Fe در 
دراز مــدت تاثیــر مثبتــی روی ذهنیت هــا نســبت 
حرکــت  و  داشــت  خواهــد  شــرکت  ایــن  بــه 
از  پــس  می شــود.  محســوب  هوشــمندانه ای 
ــالن را  ــا س ــید ت ــه Star Wars رس ــت ب آن نوب
تســخیر کنــد. الکترونیــک آرتــز بر روی 6 نســخه 
از ایــن ســری تمرکــز خواهــد داشــت کــه البتــه 3 
نســخه از آن هــا هــم اکنــون عرضــه شــده اند 
 Star Wars: Battlefront، Star Wars:(
 Star Wars: Galaxy و The Old Republic
Of Heroes( و ســه نســخه از آن هــا هنــوز در 
درســت توســعه قــرار دارنــد. یکــی از آن هــا در 
ســال 2017 منتشــر خواهــد شــد )نســخه دوم 
ــو  ــس و موتی ــکاری دای ــا هم ــه ب Battlefront ک
ســاخته خواهــد شــد( و یکــی دیگــر هــم کــه 

 Visceral( توســط اســتودیو ویســرال گیمــز
Games( ســاخته خواهد شــد در ســال 2018 
بــه بــازار عرضــه خواهــد گشــت. ایــن بــازی روی 
ــادی خواهــد داد و از  ــور زی بخــش داســتانی مان
حضــور نویســنده باتجربــه ای چــون ایمــی هنیــگ 
بهــره می بــرد. اســتودیو ریســپاون نیــز مشــغول 
بــه توســعه یــک نســخه از ایــن ســری اســت 
ــه  کــه ســبکی اکشــن – ماجرایــی دارد و از زاوی
دوربیــن ســوم شــخص بهــره می بــرد. هنــوز 
تاریــخ حــدودی عرضــه ایــن نســخه مشــخص 
ــز تبدیــل  ــه نظــر ایــن ســری نی نشــده اســت. ب

ــازی ســالیانه  ــه یــک ســری ب ب
ــخه از  ــال دو نس ــک س ــر در ی ــد )اگ ــد ش خواه
آن عرضــه نشــود!( تــا الکترونیــک آرتــز بیــش از 
پیــش بــه نبــرد بــا اکتیویــژن )Activision( بــر 
ــردازد. در آخریــن بخــش  ــازار بپ ســر تصاحــب ب
 Battlefield بــازی  شــاهد  هــم  کنفرانــس 
شــاهد  کنفرانــس  از  پــس  البتــه  بودیــم.   1
برگــزاری یــک مســابقه هیجــان انگیــز میــان 64 
نفــر برگــزار شــد. ایــن بــازی را شــاید بتــوان 
جذاب تریــن بــازی الکترونیــک آرتــز در ســال 
ــرای  ــم ب ــادی ه ــیل زی ــه پتانس ــد ک 2016 نامی
موفقیــت دارد. ایــن بــازی در مــاه اکتبــر منتشــر 
خواهــد شــد. در مجمــوع کنفرانــس الکترونیــک 
ــی  ــه معرف ــت ک ــز داش ــی تمرک ــز روی عناوین آرت
شــدن آن هــا قطعــی بــود و غافلگیــری خاصــی 
همچــون  جهــات  برخــی  از  حتــی  و  نداشــت 
 Mass Effect: پلــی  گیــم  نــدادن  نمایــش 
Andromeda ناامیدکننــده ظاهــر شــد. بایــد 
منتظــر مانــد و دیــد کــه بازی هــای ایــن شــرکت 
در ســال 2016 چــه عملکــردی خواهنــد داشــت.
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دومیــن کنفرانــس مربــوط بــه شــرکت بتــزدا 
کنفرانــس  البتــه  کــه  بــود   )Bethesda(
کوتاه تــری نســبت بــه دیگــر شــرکت  ها داشــت 
و بــه همیــن جهــت تقریبــًا تمــام آن مفیــد بــود 
و بــه ارائــه اطاعــات و نمایش هــای مختلفــی 
جنــاب  نیــز  کنفرانــس  ایــن  مجــری  گذشــت. 
پیــت هاینــس )Pete Hines( بــود کــه یکــی از 
ــال  ــگاه امس ــن در نمایش ــان ممک ــن مجری بهتری
کنفرانــس  ابتــدای  در  می رفــت.  شــمار  بــه 
عالــی  غافلگیــری  یــک  شــاهد  شــرکت  ایــن 
ــام  ــا ن ــد Quake ب ــی نســخه جدی ــی معرف یعن
از  بودیــم.   Quake: Champions کامــل 
آن جایــی کــه اطاعاتــی راجــع بــه ایــن بــازی 
لــو نرفتــه بــود، طرفــداران ایــن ســری شــوتر 
ایــن  شــدند.  شــادمان  و  خوشــحال  بســیار 
نشــده  تائیــد  کنســول ها  بــرای  هنــوز  بــازی 
ولــی تائیــد شــدن آن هــم چنــدان دور از انتظــار 
نیســت. بــه زودی اطاعــات بیشــتری از ایــن 
ــه  ــت ب ــپس نوب ــد. س ــد ش ــر خواه ــازی منتش ب
 The Elder Scrolls نســخه ای فرعــی از ســری
 The Elder Scrolls: Legends نــام  بــا 
رســید تــا نمایشــی داشــته باشــد. ایــن عناویــن 
 Fallout ــازی و ــن ب ــون همی ــه )همچ ــم هزین ک
افزایــش  بــه  بســیار  می تواننــد   )Shelter
محبوبیــت بتــزدا کمــک کننــد. ســپس نوبــت بــه 
پخــش ویدیویــی از پیــش تهیــه شــده از تــاد 
هــاوارد )Todd Howard( کارگــردان ســری 
بســته های  کــه  رســید   Fallout بازی هــای 
بــرای Fallout 4 معرفــی  را  الحاقــی متنوعــی 
ــز  ــه Fallout Shelter نی ــرد ک ــام ک ــرد و اع ک
بــه روز رســانی عظیمــی دریافــت خواهــد کــرد. 

 Fallout Shelter همچنیــن مشــخص شــد کــه
ــد  ــه خواه ــم عرض ــخصی ه ــای ش ــرای رایانه ه ب
 The Elder شــده  بازســازی  نســخه  شــد. 
 Special نیــز بــا پســوند Scrolls V: Skyrim
شــامل  نســخه  ایــن  شــد.  معرفــی   Edition
شــد،  خواهــد  زیــادی  گرافیکــی  بهبودهــای 
تمامــی محتویــات الحاقــی بــازی را بــه همــراه 
خــود خواهــد داشــت و نســخه های کنســولی 
کــرد.  خواهنــد  پشــتیبانی  مادهــا  از  نیــز  آن 
ــد  ــد ش ــر خواه ــر منتش ــاه اکتب ــازی در م ــن ب ای
کســانی  داشــت.  خواهــد  قیمــت  دالر   60 و 
از  حتمــًا  نکرده انــد  تجربــه  را  بــازی  ایــن  کــه 
ایــن فرصــت بــه وجــود آمــده بــرای تجربــه ایــن 
بــازی بــزرگ اســتفاده کننــد. ســپس نوبــت بــه 
ــازی کــه  ــن ب ــا معرفــی شــود. ای Prey رســید ت
نمایــش خیــره کننــده ای هــم داشــت، در اصــل 
یــک ریبــوت بــرای ایــن ســری بــه شــمار مــی رود 
 Prey 2 و هیــچ ارتباطــی بــا بــازی کنســل شــده
ــی  ــازی موج ــن ب ــی ای ــا معرف ــت. ب ــد داش نخواه
از خوشــحالی میــان طرفــداران پدیــدار شــد و 
کــردن  کنســل  بابــت  بتــزدا  از  کــه  آن هایــی 
نســخه  دیگــر  بــار  بودنــد،  ناراحــت   Prey 2
بازی هــای  لیســت  بــه  را  ســری  ایــن  جدیــد 
ــاهد  ــه زودی ش ــد. ب ــود افزودن ــار خ ــورد انتظ م
انتشــار اطاعــات بیشــتری از ایــن بــازی خواهیــم 
بــود. ســپس نوبــت بــه معرفــی بســته  الحاقــی 
ــرای Doom رســید. از آن جایــی کــه  جدیــدی ب
ایــن بــازی شــامل یــک بخــش چنــد نفــره بــزرگ 
اســت تــا مدت هــا شــاهد عرضــه بســته های 
الحاقــی مختلفــی بــرای آن خواهیــم بــود و معرفی 
بســته الحاقــی جدیــد بــرای ایــن بــازی اصــًا دور 

 The از انتظــار نبــود. پــس از آن نوبــت بــه بــازی
ایــن  Elder Scrolls Online رســید.  بــرای 
ــازی هــم محتویــات جدیــدی معرفــی شــد کــه  ب
بــه زودی در دســترس قــرار خواهنــد گرفــت. 
 Fallout ســپس اعــام شــد کــه امــکان تجربــه
واقعیــت  هدســت های  طریــق  از   Doom و   4
مجــازی اچ تــی ســی )HTC( بــزودی فراهــم 
می شــود، هرچنــد کــه مشــخص نشــد دقیقــًا 
نمایــش  یــک  شــاهد  ادامــه  در  زمانــی.  چــه 
  Dishonored 2 بــازی پلــی  گیــم  از  طوالنــی 
بودیــم کــه دربردارنــده اطاعــات بســیاری بــود 
و همــگان را بــه وجــد آورد. پــس از نمایــش 
 E3 ایــن بــازی کنفرانــس بتــزدا در نمایشــگاه
ــس  ــوع کنفران ــت. در مجم ــان پذیرف 2016 پای
بتــزدا بــا وجــود مــدت زمــان کمتــر، حــاوی نــکات 
 Quake مثبتــی همچــون معرفــی نســخه جدیــد
 Dishonored و نمایشــی بلنــد از گیــم پلــی
کنفرانــس شــامل  ایــن  بــود. خوشــبختانه   2
ــود و هــر آن  ــاده گویــی و اتــاف وقــت« نب »زی
چــه کــه قــرار بــود در آن رخ دهــد، بــا زمــان 
بنــدی مناســب و بــدون از بیــن بــردن وقــت 

داد. روی  تماشــاگران 
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از  یکــی  بــه  مربــوط  کنفرانــس  ســومین 
مایکروســافت  یعنــی  بــزرگ  کنسول ســازان 
کنفرانــس  ابتــدای  در  بــود.   )Microsoft(
 Xbox ایــن شــرکت شــاهد معرفــی کنســول
مدت هــا  طرفــداران  بودیــم.   One Slim
کنســول  از  نســخه  ایــن  عرضــه  انتظــار  بــود 
باالخــره  و  می کشــیدند  را  وان  باکــس  اکــس 
توجهــی  درخــور  پاســخ  انتظارات شــان  بــه 
داده شــده اســت. ایــن کنســول 40 درصــد 
کوچک تــر شــده، قابلیــت تعویــض هــارد درایــو 
را دارد و همچنیــن می تــوان از آن بــه صــورت 
عمــودی اســتفاده کــرد. ایــن کنســول خروجــی 
ــن کنســول  ــز خواهــد داشــت. قیمــت ای 4K نی
نیــز 299 دالر اعــام شــده و قــرار اســت در مــاه 
آگوســت بــه بــازار عرضــه شــود. اولیــن بــازی در 
 Gears Of War 4 کنفرانــس مایکروســافت
بــود. ایــن بــازی کــه نمایــش خوبــی هــم داشــت 
ــن  ــد. همچنی ــی ش ــز معرف ــدوز 10 نی ــرای وین ب
قابلیــت Xbox Play Anywhere نیــز معرفــی 
ایــن امــکان را  ایــن قابلیــت بــه شــما  شــد. 
ــافت  ــاری مایکروس ــای انحص ــا بازی ه ــد ت می ده
کــه بــرروی هــر دو پلتفــرم وینــدوز 10 و اکــس 
ــار  ــک ب ــا ی ــوند را تنه ــه می ش ــس وان عرض باک
ــا  ــخه آن ه ــر دو نس ــه ه ــی ب ــد ول ــداری کنی خری
 Gears Of War دسترســی بیابیــد. همچنیــن
ــره خواهــد  ــز به ــرم نی ــت کــراس پلتف 4 از قابلی
طــرح  بــا  الیــت  کنتــرل  از  نســخه ای  بــرد. 
معرفــی  نیــز   Gears Of War 4 مخصــوص 
شــد. نوبــت بــه Killer Instinct رســید؛ ژنــرال 
در  کــه  شــخصیتی   )General Raam( رام 
نســخه اول Gears Of War حضــور داشــت 
ــس  ــد. پ ــد ش ــه خواه ــازی اضاف ــن ب ــه ای ــز ب نی
از آن بــازی Forza Horizon 3 معرفــی شــد 
و مشــخص گشــت کــه ایــن نســخه در اســترالیا 
رقــم خواهــد خــورد. نمایــش ایــن بــازی نیــز 
ــازی  ــود. ایــن ب ــده ب ــره کنن بســیار جــذاب و خی
در اواخــر مــاه ســپتامبر منتشــر 
بــار  اولیــن  بــرای  و  می  شــود 
ــز  ــخصی نی ــای ش ــرای رایانه ه ب
خواهــد  قــرار  دســترس  در 
گرفــت. ســپس نوبــت بــه بازی 
نمایــش  رســید.   Recore
ــازی  ــن ب ــده از ای ــی زن ــم پل گی
صــورت نگرفــت و تنهــا دمویــی 
نــه چنــدان جالــب توجــه از آن 
نوبــت  ســپس  شــد.  پخــش 
فــرا   Final Fantasy XV
رســید تــا نمایشــی از گیــم پلــی 
آن پخــش شــود. ایــن نمایــش 
ــی  ــب و جذاب ــکات جال ــاوی ن ح
را  طرفــداران  عطــش  و  بــود 
بــرای تجربــه ایــن 
بســیار  بــازی 
بــرد.  بــاال 
یوبــی ســافت 
 )Ubisoft(
در  هــم 
نــس  ا کنفر

مشــخص  و  کــرد  پیــدا  حضــور  مایکروســافت 
 The بــازی  جدیــد  الحاقــی  بســته  کــه  شــد 
ابتــدا   Underground نــام  بــا   Division
می  شــود.  عرضــه  وان  باکــس  اکــس  بــرای 
 EA Access ــز در ســرویس Battlefield 1 نی
قــرار خواهــد گرفــت و دارنــدگان اکــس باکــس 
انتشــار  از  یــک هفتــه زودتــر  وان می تواننــد 
رســمی بــازی آن را تجربــه کننــد؛ ســپس دمویــی 
پخــش  آرتــز  الکترونیــک  کنفرانــس  در  کــه 
شــده بــود دوبــاره بازپخــش شــد.  در ادامــه 
ــد  ــانی جدی ــه روز رس ــاره ب ــز درب ــی نی توضیحات
 Minecraft اکــس باکــس وان داده شــد. بــازی
ــی  ــراس پل ــت ک ــامل قابلی ــس ش ــن پ ــز از ای نی
 Xbox ــام ــه ن ــدی ب ــه جدی ــد. برنام ــد ش خواه
ــک  ــه کم ــه ب ــد ک ــی ش ــز معرف Design Lab نی
ــر  ــرای کنترل ــی ب ــواه طرح ــه دلخ ــد ب آن می توانی
نســخه  و  بســازید  خــود  وان  باکــس  اکــس 
فیزیکــی آن را ســفارش دهیــد! در کنفرانــس 
مایکروســافت تاریــخ انتشــار بــازی Inside نیــز 
مشــخص شــد کــه البتــه ایــن بــازی هــم اکنــون 
ــازی  در دســترس تمــام پلتفرم هــا قــرار دارد. ب
 CD Project( رد  پراجکــت  دی  ســی  جدیــد 
Red( نیــز معرفــی شــد. ایــن بــازی کــه از همــان 
می شــود،  محســوب   The Witcher خانــواده 
یــک بــازی کارتــی مربــوط بــه دنیــای آن بــازی 
نســل  بــرای کنســول های  بــازی  ایــن  اســت. 
هشــتم و رایانه هــای شــخصی عرضــه خواهــد 
شــد و خبــری از عرضــه آن بــرای گوشــی های 
هوشــمند نیســت. بــازی Tekken 7 نیــز بــرای 
اکــس باکــس وان و رایانه هــای شــخصی معرفــی 
شــد و مشــخص شــد کــه ایــن بــازی در انحصــار 
ــی رود  ــار م ــود. انتظ ــد ب ــونی نخواه ــول س کنس
ــل 2017 منتشــر شــود.  ــازی در اوای ــن ب کــه ای
 Dead Rising ســری  از  نســخه  چهارمیــن 
ــار بــه مــدت  نیــز معرفــی شــد کــه البتــه ایــن ب
ــدوز 10 و  ــرم وین ــدودی در انحصــار دو پلتف مح
ــن  ــش ای ــد. نمای ــد مان ــس وان خواه ــس باک اک
بــازی نیــز جالــب بــود و انتظــار مــی رود محصــول 
آب  از  کننــده ای  ســرگرم  بــازی  هــم  نهایــی 
بیــرون بیایــد. ایــن بــازی بــرای دو پلتفــرم ذکــر 

شــده در تعطیــات ســال 2016 عرضــه خواهــد 
شــد و نســخه پلــی استیشــن 4 هــم احتمــااًل 
یافــت.  خواهــد  انتشــار   2017 تعطیــات  در 
ــار  ــورد انتظ ــن م ــر از عناوی ــی دیگ ــه یک ــت ب نوب
ــا  ــی Scalebound رســید ت مایکروســافت یعن
نمایشــی جدیــد داشــته باشــد. ایــن بــازی هــم 
مــورد  عناویــن  لیســت  در  مدت هاســت  کــه 
ــرای وینــدوز 10  ــازان قــرار دارد، ب انتظــار بازی ب
هــم معرفــی شــد. تــا ســال 2017 بایــد منتظــر 
ــوم  ــتودیو پاتینی ــازی اس ــن ب ــه جدیدتری تجرب
ــوان  ــیم. عن ــز )Platinum Games( باش گیم
ــه  ــود ک ــازی Sea Of Thieves ب ــم ب ــدی ه بع
نگاه هــای زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده و بــازی 
زیبایــی اســت. ایــن بــازی هــم بــرای وینــدوز 
ــال 2017  ــس وان در س ــس باک ــار اک 10 در کن
 State ــم ــدی ه ــازی بع ــد. ب ــد ش ــر خواه منتش
Of Decay 2 بــود کــه دنبالــه ای بــر نســخه 
اول بــه شــمار مــی رود و قــرار اســت بهبودهــای 
ــق عرضــه  ــخ دقی ــوز تاری ــد. هن ــدا کن ــادی پی زی
ــم  ــدی ه ــازی بع ــت. ب ــخص نیس ــازی مش ــن ب ای
اســتودیو  بــازی  جدیدتریــن   Halo Wars 2
 Creative( اســمبای  کریتیــو  کاربلــد 
Assembly( بــود کــه نمایــش خیــره کننــده ای 
داشــت. ایــن بــازی در مــاه فوریــه 2017 بــرای 
وینــدوز 10 و اکــس باکــس وان منتشــر خواهــد 
شــد. در نهایــت هــم بــا برخــی صحبت هــای فیــل 
اسپنســر کنفرانــس پایــان یافــت. کنفرانــس 
مایکروســافت از کنفرانس هــای بســیار خــوب 
امســال بــود کــه بــرای ردموندی هــا عناویــن 
تــاش  بایــد  کل  در  داشــت.  درشــتی  و  ریــز 
مایکروســافت بــرای راضــی کردن طرفــداران اش 
را ســتود و امیــدوار بــود کــه در ادامــه هــم ایــن 
پشــتیبانی خــوب از مشــتریان ادامــه داشــته 
باشــد. در ایــن کنفرانــس از اکــس باکــس وان 
 )Scorpio( جدیــدی بــا نــام رمــز اســکورپیو
نیــز رونمایــی شــد کــه قدرتمندتریــن کنســول 
تاریــخ خواهــد بــود و در تعطیــات ســال 2017 
بــه بــازار خواهــد آمــد. بایــد منتظــر مانــد و دیــد 
کــه سیاســت های مایکروســافت تــا چــه حــد 

درســت هســتند.
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 PC Gaming هــم  کنفرانــس  چهارمیــن 
 AMD و   PC Gamer بــا همــکاری کــه  بــود 
برگــزار می شــود. ایــن کنفرانــس همــان طــور 
کــه از نــام اش پیداســت بیشــتر حــول محــور 
رایانه هــای شــخصی و بازی هــای مربــوط بــه ایــن 
ــی عناویــن مالتــی پلتفــرم  پلتفــرم می چرخــد ول
نیــز در آن بــه نمایــش درآمدنــد. در ابتــدای 
 Warhammer بــازی  بــه  کنفرانــس  ایــن 
40K: Dawn Of War 3 بــه نمایــش درآمــد 
کــه عنــوان مهمــی هــم بــه شــمار مــی رود. بــازی 
نمایــش قابــل قبــول و خوبــی داشــت. ایــن بــازی 
قــرار اســت در ســال 2017 بــه بــازار عرضــه 
شــود. بــازی جدیــد اســتودیو کلــی انترتینمنــت 
عناوینــی  ســازنده   )Klei Entertainment(
بــازی  ایــن  نیــز معرفــی شــد.   Shank چــون
ولــی  دارد  نــام   Oxygen Not Included
از آن در دســترس نیســت.  اطاعــات خاصــی 
بــازی بعــدی Ark: Survival Evolved بــود که 
البتــه مدت هاســت نســخه Early Access آن 
در اســتیم و شــبکه اکــس باکــس الیــو موجــود 
اســت ولــی هنــوز خبــری از تاریــخ دقیــق انتشــار 
ــازی هــم  ــازی نیســت. از ایــن ب نســخه نهایــی ب
اطاعــات خوبــی بــه اشــتراک گذاشــته شــد و 
انتظــارات طرفــداران از ایــن عنــوان باالتــر رفــت. 
ــام  ــا ن یــک عنــوان مخصــوص واقعیــت مجــازی ب
Giant Cop نیــز معرفــی شــد کــه بــازی جالبــی 
 Mount And Blade بــه نظــر می آمــد. بــازی
Bannerlord :2 نیــز در ایــن کنفرانــس حضــور 
 Lords ســازندگان  جدیــد  بــازی  از  داشــت.  
ــام  ــا ن ــتودیو Deck 13 ب ــی اس Of Fallen یعن
البتــه  کــه  شــد  رونمایــی  نیــز   The Surge

 Dark بــا  بی شــباهت 
بــرای  بــازی  ایــن  نیســت.  هــم   Souls
کنســول ها نیــز عرضــه خواهــد شــد. کلیــف 
بلزنســکی معــروف هــم بــا بــازی خــود یعنــی 
حضــور  کنفرانــس  ایــن  در   Lawbreakers
ــوب  ــیار خ ــم بس ــازی ه ــن ب ــش ای ــت. نمای داش
ایــن  انتشــار  تاریــخ  هنــوز  بــود.  دلچســب  و 
بــازی مشــخص نشــده اســت. کمــی در مــورد 
جدیــد  قطعــات  افــزاری  ســخت  ویژگی هــای 
AMD نیــز صحبــت شــد. دوبــاره نوبــت  بــه 
بازی هــا رســید و ایــن بــار بــازی جدیــد اســتودیو 
 Vampyr نــام  بــا   )DontNod( نــاد  ُدنــت 

ــود  ــار نب ــی پرب ــه خیل ــه البت ــت ک ــی داش نمایش
آینــده  در  کــه  بــود  امیــدوار  می تــوان  ولــی 
اطاعــات بیشــتری از ایــن عنــوان منتشــر شــود. 
ــس  ــن کنفران ــم در ای ــازی Killing Floor 2 ه ب
ــازی  ــن ب ــد. ای ــر ش ــی از آن منتش ــود و اطاعات ب
از  نســخه ای  شــد.  خواهــد  منتشــر  پاییــز  در 
 Killing Floor Incursion ــام ــا ن ــری ب ــن س ای
مجــازی  واقعیــت  هدســت های  بــرای  نیــز 
منتشــر خواهــد شــد. تریلــری از بــازی جدیــد 
 Obsidian( ــت ــیدین انترتینمن ــتودیو آبس اس
در  هــم   Tyranny یعنــی   )Entertainment
ایــن کنفرانــس پخــش شــد. یــک بــازی ترســناک 
بــا نــام Observer نیــز معرفــی شــد کــه عنــوان 
اســتراتژیک  بــازی  می  آیــد.  نظــر  بــه  جذابــی 
داشــت.  نمایشــی  ســپس  هــم   Dropzone
ــا  ــازی بــزرگ Arma 3 ب بســته الحاقــی جدیــد ب
نــام Apex نیــز معرفــی شــد کــه البتــه ایــن 
بســته الحاقــی هــم اینــک در دســترس اســت. 
اینتراکتیــو  بالکهــد  اســتودیو  جدیــد  عنــوان 
 The نــام  بــا   )Bulkhead Interactive(
Turning Test نیــز معرفــی شــد کــه یــک بــازی 
ــی  ــپس نمایش ــت. س ــه اس ــب توج ــی جال معمای

بــازی  شــد.  پخــش   Overland بــازی  از  هــم 
ــه  ــه البت ــد ک ــی ش ــز معرف Dual Universe نی
بــه نظــر تــا زمــان عرضــه آن مــدت زیــادی باقــی 
نیــز   )Razor( ریــزر  شــرکت  اســت.  مانــده 
محصــوالت جدیــد خــود را در ایــن کنفرانــس 
 Halo Wars 2 بــازی نمایــش گذاشــت.  بــه 
ــت  ــی داش ــور پررنگ ــس حض ــن کنفران ــز در ای نی
و اطاعــات خوبــی پیرامــون آن منتشــر شــد. 
 Day Of Infamy مســتقل  بــازی  ادامــه  در 
نیــز معرفــی شــد. بــازی جدیــد اســتودیو تــورن 
 Mirage: نــام  بــا   )Torn Banner( بنــر 
Arcane Warfare نیــز در ایــن کنفرانــس بــه 
 Mages Of نمایــش درآمــد. تریلــری از بــازی
Mystralia هــم پخــش شــد. حالــت جدیــد بازی 
ــم  ــت ه ــد. در نهای ــی ش ــز معرف Warframe نی
 Deus Ex: Mankind شــاهد نمایشــی از بــازی
Devided بودیــم کــه فوق العــاده بــود و نویــد 
یــک بــازی تمــام عیــار را مــی داد. در مجمــوع 
بــرای توســعه  کنفرانــس PC Gaming هــم 
دهنــدگان مســتقل رایانه هــای شــخصی بســیار 
خــوب و مفیــد بــه نظــر می رســد و برگــزاری آن را 

می تــوان قدمــی رو بــه جلــو دانســت.
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پنجمیــن کنفرانــس مربــوط بــه شــرکت یوبــی 
ســافت بــود، کنفرانســی طوالنــی و کســل کننده 
ــی  ــه خوب ــاعت ب ــک س ــرض ی ــد در ع ــه می ش ک
ــا معرفــی  تمــام آن را پوشــش داد. کنفرانــس ب
نســخه جدیــد از بــازی Just Dance شــروع 
شــد. ایــن بــازی بــرای هــر پلتفرمــی کــه فکــرش 
ــه  ــدو ک ــد نینتن ــول جدی ــی کنس ــد )حت را بکنی
هنــوز رســمًا معرفــی نشــده!( عرضــه خواهــد 
ــی  ــس نمایش ــن کنفران ــش ای ــن بخ ــد! بهتری ش
 Tom Clancy’s طوالنــی و دلچســب از بــازی
کــه  بــود   Ghost Recon: Wildlands
و  بــود  بــازی  از  زیــادی  اطاعــات  دربردارنــده 
ــش  ــورد پی ــری در م ــد بهت ــا دی ــاال ب ــوان ح می ت
خریــد ایــن بــازی تصمیــم گرفــت. دنبالــه بــازی 
 The Fractured پســوند  بــا   South Park
But Whole نیــز معرفــی شــد کــه جالــب توجــه 
 The Division جدیــد  الحاقــی  بســته  بــود. 
کنفرانــس  در  کــه   Underground یعنــی 
بــه  نیــز  اینجــا  مایکروســافت حضــور داشــت 
نمایــش  بــه  نوبــت  ســپس  درآمــد.  نمایــش 
بــرای هدســت های واقعیــت مجــازی  بــازی  دو 
 Star Trek: و Eagle Flight رســید؛ دو بــازی
Bridge Clew بــرای ایــن هدســت ها عرضــه 
خواهنــد شــد. در کنفرانــس شــاهد نمایــش 
ــه  ــم ک ــز بودی ــازی For Honor نی ــدی از ب جدی
جذابیت  هــای خــاص خــود را داشــت. دنبالــه 
بــازی Grow Home بــا نــام Grow Up نیــز 
ــازی  ــی از ب ــاهد نمایش ــپس ش ــد. س ــی ش معرف
 Watch Dogs مــورد انتظار یوبی ســافت یعنــی
2 بودیــم و در نهایــت، ایــن شــرکت IP جدیــدی 
ــه  ــام Steep را معرفــی کــرد کــه مربــوط ب بــه ن
ورزش هــای زمســتانی می شــود. پــس از این هــا 
ــت.  ــان پذیرف ــز پای ــافت نی ــی س ــس یوب کنفران
همــان طــور کــه می بینیــد مفــاد ایــن کنفرانــس 
از تمامــی کنفرانس هــای دیگــر کمتــر اســت ولــی 
ــس  ــن کنفران ــز همی ــس نی ــن کنفران طوالنی تری
بــود! بهتــر یوبــی ســافت تجدیــد نظــری کلــی در 
ــد و  ــته باش ــود داش ــای خ ــا کنفرانس ه ــه ب رابط
بــه جــای اتــاف وقــت تماشــاگران، 
چنــد بــازی واقعــًا طــراز اول را 

ــد. ــی کن معرف

آخریــن کنفرانــس زنــده نیــز مربــوط بــه شــرکت 
ــا  ــا و ب ــیار زیب ــس بس ــن کنفران ــود. ای ــونی ب س
حضــور یــک گــروه ارکســتر بــزرگ آغــاز شــد و از 
همــان ابتــدا نویــد یــک کنفرانــس تمــام عیــار را 
بــه همــگان داد. اولیــن نمایــش ایــن کنفرانــس 
 God Of War ــد ــخه جدی ــه نس ــوط ب ــم مرب ه
بــه نســخ  تغییراتــی نســبت  البتــه  کــه  بــود 
پیشــین در خــود داشــت و بــه نوعــی آغازگــر 
خواهــد  ســری  ایــن  تاریخچــه  در  نــو  فصلــی 
بــود. نمایشــی جدیــد از گیــم پلــی بــازی جــذاب 
ــه  ــد ک ــش ش ــز پخ Horizon: Zero Dawn نی
همــگان را بــه وجــد آورد و نشــان داد کــه بــا 
ــرای آن کار  ــردن ب ــر ک ــوردن صب ــر خ ــود تاخی وج
کنفرانــس  ایــن  در  باالخــره  اســت.  درســتی 
 The Last شــاهد اعــام تاریــخ عرضــه بــازی
Guardian نیــز بودیــم و طرفــداران می تواننــد 
پــس از ســال ها انتظــار باالخــره در مــاه اکتبــر 
امســال بــه تجربــه ایــن بــزای بپردازنــد. هیدئــو 
کوجیمــای )Hideo Kojima( افســانه ای نیــز 
که اســتودیو مســتقل خــودش را تاســیس کرده 
از پــروژه جدیــد خــود بــا حضــور نورمــن ریــدس 
)Norman Reedus( پــرده برداشــت. ایــن 
 Death Stranding بــازی پــر رمــز و راز بــا نــام
بــرای پلــی استیشــن 4 و رایانه هــای شــخصی 
نســخه  احتمــااًل  امــا  شــد  خواهــد  منتشــر 
خواهــد  راه  بــازار  بــه  زودتــر  بــازی  کنســولی 
یافــت. اســتودیو اینســومنیاک گیمــز هــم بــازی 
جدیــدی بــا محوریــت شــخصیت محبــوب مــرد 
عنکبوتــی )Spider-Man( معرفــی کــرد کــه 

ایــن بــازی بــه طــور انحصــاری بــرای کنســول پلــی 
استیشــن 4 منتشــر خواهــد شــد. تاریــخ عرضــه 
دقیــق هدســت واقعیــت مجــازی پلــی استیشــن 
یعنــی PS VR نیــز مشــخص شــد. ایــن هدســت 
در مــاه اکتبــر و بــا قیمــت 399 دالر در دســترس 

ــت.   ــد گرف ــرار خواه ق
ســپس عناوینــی بــرای ایــن هدســت نیــز معرفــی 
 Batman: بــه  می تــوان  آن هــا  از  کــه  شــد 
کــرد.  اشــاره   Far Point و   Arkham VR
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اســت،  بتمــن  مــورد  در  کــه  نخســت  بــازی   
راکســتدی  نــام  خــوش  اســتودیو  توســط 
)Rocksteady( توســعه خواهــد یافــت کــه 
خبــری بســیار عالــی محســوب می شــود. عناویــن 
 Final Fantasy و Star Wars: Battlefront
XV نیــز بــه وســیله ایــن هدســت  قابــل تجربــه 
خواهنــد بــود کــه خبــر خوبی محســوب می شــود. 
باالخــره و پــس از شــایعات فــراوان هفتمیــن 
نســخه شــماره دار از ســری Resident Evil نیز 
معرفــی شــد. ایــن بــازی البتــه انحصــاری نیســت 
ولــی بــه از هدســت واقعیــت مجــازی ســونی 
پشــتیبانی خواهــد کــرد. ایــن بــازی بــه صــورت 
اول شــخص خواهــد بــود کــه نکتــه جدیــدی در 
ــون  ــم اکن ــه ه ــازی ک ــن ب ــت. ای ــری اس ــن س ای
ــن در  ــی استیش ــبکه پل ــوی آن در ش ــخه دم نس
دســترس اســت، در مــاه فوریــه منتشــر خواهــد 
شــد. طبــق انتظــارات در ایــن کنفرانــس شــاهد 
نمایــش جدیــدی از بــازی جدیــد دیویــد کیــج 
 Detroit: Become یعنــی   )David Cage(
Human نیــز بودیــم کــه طبــق معمــول همــه را 
انگشــت بــه دهــان گذاشــت. احتمــااًل بــار دیگــر 
ــم  ــی از ســوی او طــرف خواهی ــازی روان ــا یــک ب ب
بــود و احساســات در ایــن بــازی حــرف اول و آخــر 
ــخص  ــازی مش ــن ب ــه ای ــخ عرض ــد. تاری را می زنن
نیســت ولــی احتمــااًل در ســه ماهــه ابتدایــی 
ســال 2017 می توانیــم شــاهد عرضــه آن بــه 
ــوت  ــره پــای کــرش بندیک بــازار باشــیم.  باالخ
ــم  ــتنی ه ــت داش )Crash Bandicoot( دوس
ــد  ــونی بازخواه ــتمی س ــل هش ــول نس ــه کنس ب
شــد! بلــه درســت خواندیــد؛ البتــه قــرار اســت 
ســه نســخه ابتدایــی ایــن ســری بــرای کنســول 
ــه  ــن ک ــوند. همی ــازی ش ــن 4 بازس ــی استیش پل
ــدار  ــوت دی ــرش بندیک ــا ک ــم ب ــاره می توانی دوب
ــد  ــازی جدی ــت. ب ــی اس ــود بســیار عال ــم خ کنی
 Days ــی ــد )Bend Studio( یعن ــتودیو ِبن اس
گیــم  از  نمایشــی  و  معرفــی شــد  نیــز   Gone
ــنود  ــداران را خش ــه طرف ــد ک ــش ش ــی آن پخ پل
ســاخت. بــه ایــن ترتیــب کنفرانــس ســونی نیــز 
بــه پایــان رســید. خوشــبختانه کنفرانس ســونی 
ایــن شــرکت  رقیــب  نیــز همچــون کنفرانــس 
یعنــی مایکروســافت بســیار پربــار و خــوب بــود. 
ســونی بــه نظــرات طرفــداران توجــه کــرده بــود 
ــد. ــی کن ــا را راض ــت آن ه ــبختانه توانس و خوش

شــرکت نینتنــدو هــم امســال کنفرانــس زنده ای 
نداشــت و هنــوز هــم کنســول جدیــد خــود کــه 
فعــًا بــا نــام Nintendo NX شــناخته می شــود 
ــز  ــرت انگی ــی حی ــی نمایش ــرده، ول ــی نک را معرف
 The Legend Of Zelda:  Breath از بــازی
پخــش  امســال  نمایشــگاه  در   Of The Wild
شــد کــه همــگان را بــه تحســین وا داشــت و 
ــوان  ــه عن ــن ب ــوی منتقدی ــازی از س ــن ب ــی ای حت
بهتریــن بــازی نمایشــگاه نیــز انتخــاب شــد. ایــن 
بــازی دو جایــزه دیگــر )بهتریــن بــازی کنســولی 
و بهتریــن بــازی اکشــن – ماجراجویــی( را نیــز 
بــازی  برتریــن  بــه  آورد و تبدیــل  بــه دســت 
نمایشــگاه امســال شــد. بهتریــن بــازی نوآورانــه 
 Horizon: Zero Dawn امســال  نمایشــگاه 
بــود و برتریــن بــازی مســتقل نیــز از دیــدگاه 
جایــزه  نبــود.   Inside جــز عنوانــی  منتقــدان 
هیــچ  بــدون  مجــازی  واقعیــت  بــازی  بهتریــن 
شــکی بــه Batman: Arkham VR رســید و 
Civilization VI نیــز بــه عنــوان برتریــن بــازی 
جوایــز  شــد.  انتخــاب  شــخصی  رایانه هــای 
بهتریــن بــازی اکشــن و بهتریــن بــازی نقــش 
آفرینــی نیــز بــه ترتیــب بــه Battlefield 1 و 
Final Fantasy XV رســید. پلــی استیشــن 
وی آر هــم بهتریــن ســخت افــزار جانبــی لقــب 

نمایشــگاه  ورزشــی  بــازی  بهتریــن  گرفــت. 
امســال نیــز Steep بــود و جایــزه بهتریــن بــازی 
 Skylanders: Imaginators بــه خانوادگــی 
 Forza رســید. بهتریــن بــازی ریســینگ هــم
نیــز   Titanfall 2 شــد.  انتخــاب   Horizon 3
بــه عنــوان برتریــن بــازی چنــد نفــره آنایــن 
ــه  ــز ب ــازی God Of War نی ــد. از ب ــاب ش انتخ
خاطــر جلوه هــای ویــژه خیــره کننــده تقدیــر ویــژه 
ــال  ــگاه امس ــوع، نمایش ــد. در مجم ــل آم ــه عم ب
بــازی  از  پــر  و  پربــار  نمایشــگاهی  را می تــوان 
مختلــف بــرای ســایق مختلــف نامیــد و امیــدوار 
بــود تــا ایــن رونــد ســال آینــده نیــز ادامــه پیــدا 
کنــد. نمایشــگاه E3 2017 هــم از تاریــخ 13 
ژوئــن 2017 )برابــر بــا 23 خــرداد 1396( در 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــس برگ ــس آنجل ــهر ل ش

E3 Expo 
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