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بـازی کوچـک این هفتـه Gardenscapes نـام دارد. این بازی، یک عنوان بسـیار 
جـذاب و خـوش سـاخت در سـبک Hidden Object اسـت. در این سـبک بازیکن 
بایـد بـا نـگاه کردن بـه تصویری بسـیار شـلوغ، مجموعه ای از  اشـیا را بیابـد. بازی 
داسـتان نسـبتا سـاده ای دارد. قهرمـان بازی یک بـاغ قدیمی را از پدربـزرگ خود به 
ارث بـرده اسـت. بـاغ در اثـر گذر زمـان به مخروبه تبدیل شـده و حـال او قصد دارد 
بـاغ را از نـو بسـازد. بـرای ایـن کار او قصـد دارد مجموعـه ای از وسـایل قدیمی باغ 
را بـه فـروش بگـذارد. مشـتریان در هـر مرحله فهرسـتی از وسـایل عتیقـه را اعالم 
می کننـد و بازیکـن بایـد در زمـان محـدودی، ایـن اشـیا را از میان تصویری شـلوغ 

و درهـم بـر هم پیـدا کند.
بـا یافتـن عالمـت سـوال در صفحـه می توانیـد یـک بـار از راهنمـا اسـتفاده کنیـد. 
راهنمـا شـکل دقیـق اشـیای سـفارش داده شـده را بـه شـما نشـان می دهـد و نـه 
جـای آن هـا را. بـا یافتـن سـکه پـول جایـزه می گیریـد و بـا یافتـن دوربین هـای 
عکاسـی بـرای کسـری از ثانیـه می توانیـد محـل دقیـق همه اشـیای سـفارش داده 
شـده را مشـاهده کنیـد. از ایـن منظـر بـازی در نـوع خـود بسـیار جـذاب و خالقانه 
اسـت. جایـزه هـر مرحلـه بـرای آبادتر کـردن باغ بـه کار گرفتـه می شـود و بازیکن 
را بـه ادامـه بـازی تشـویق می کنـد. در صـورت تمایـل ایـن بازی بسـیار زیبـا را از 

آدرس زیـر دانلـود نمایید:
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ببین و بیاب

 من از لپ تاپ برای بازی کردن استفاده می کنم و از همین رو لپ تاپ دائما 
به شارژ متصل است. آیا این کار به باتری آسیبی می رساند یا خیر. اگر در 

هنگام بازی باتری را از سیستم جدا کنم چه طور؟
اتصال دائمی باتری به برق در حالی که دستگاه روشن است، احتماال در دراز مدت عمر باتری 
را کاهش  می دهد. این کار باعث افزایش دمای باتری خواهد شــد و گرما، مهم ترین عامل 
کاهش عمر باتری است. مقاالت ضد و نقیضی در این مورد نوشته شده است و نمی توان این 
دستورالعمل را با قطعیت عنوان کرد اما خارج کردن باتری در کارکردن های نسبتا طوالنی با 
استفاده از برق، احتماال مانع از کاهش عمر باتری می شود. دست آخر باید گفت که هر چیزی 

عمری دارد و نباید در این مورد نگرانی زیادی داشت.

 وقتی بیست دقیقه از زمان اجرای بازی   Plants Vs Zombies می گذرد، 
سیستم ری استارت می شود. مشکل از کجاست؟

ری اســتارت شدن های ناگهانی سیستم می تواند دالیل مختلفی داشته باشد. اجرای بازی ها 
می تواند به کارت گرافیک فشار وارد کند و فشارهای این چنینی، خرابی های سخت افزاری را 
نمایان می کند. اگر چه بازی مورد نظر شما چندان هم گرافیکی نیست و اگر بازی های دیگر 
که گرافیکی هســتند، به خوبی و بدون هیچ ایرادی در رایانه اجرا می شوند، می توان نتیجه 

گرفت که گرافیک رایانه سالم است.
گاهی اوقات بدسکتورهای هارددیسک می توانند دلیل این نوع ری استارت شدن  باشند. این 
بدسکتورها در نقاط خاصی از هارددیسک اتفاق می افتند و دقیقا هنگام فراخوانی فایل های 

خاص، نمایان شده و موجب ری استارت شدن یا هنگ کردن رایانه می شوند.

 آپدیت کردن کارت گرافیک چه تغییری روی بازی های رایانه ایجاد می کند؟
درایورهای کارت گرافیکی اطالعاتی هستند که به سیستم عامل دستورالعملی ارائه می دهد 
که چگونه از سخت افزار بهره برداری کند. این دستورالعمل در مورد فعالیت های مختلف کامال 
دقیق است و الگوریتم های متعددی را نیز شامل می شود. به روزرسانی  درایورها در بیشتر مواقع 
الگوریتم ها و آدرس دهی ها را بهینه تر می کند و ممکن است بتواند عملکرد سخت افزار را بهبود 
بخشــد اما این اتفاق لزوما رخ نخواهد داد. در برخی از بازی ها ممکن است توابع گرافیکی 
بهینه اجرا نشوند و توان بیشتری را برای نمایش تصویر از کارت گرافیکی مصرف کنند. در 
این مواقع به روزرسانی ها می تواند راندمان اجرای بازی را بهبود بخشد. مواردی هم دیده شده 
اســت که به روزرسانی ها باعث بروز اختالل در عملکرد سخت افزار شده است و از همین رو 

به روزرسانی درایورها، Optional یا اختیاری است و می توان از آن چشم پوشی کرد.

بازیکوچک

پرسشوپاسخبازی

ــد. ــیم می کنن ــن ترس ــش روی بازیک پی
را  شــخص  اول  شــوتر  یــک  بــازی،  گیم پلــی 
ــا  ــه ب ــازی در مقایس ــول ب ــد. اص ــنهاد می کن پیش
نســخه اول تفــاوت  بنیادیــن نــدارد و تنهــا جزئیــات 
ــه رو شــده اســت؛  ــدد رو ب ــرات متع ــا تغیی ــی ب گیم پل
ــر حــرکات ســریع،  یــک شــوتر اول شــخص کــه ب
ــره  ــوار گ ــن از در و دی ــاال رفت ــز و ب ــت و خی جس
خــورده اســت. ســازنده بــازی، گیم پلــی بــازی 
ــتر  ــت و بیش ــره زده اس ــور گ ــرکات پارک ــا ح را ب
ــرای  ــد، ب ــاق می افت ــازی در آن اتف ــی کــه ب فضاهای
ــزوده  ــتند. اف ــب هس ــور مناس ــرکات پارک ــرای ح اج
ــب  ــر فری ــد کاراکت ــد مانن ــت جدی ــد قابلی شــدن چن
هولوگرافــی، قــالب طنابــی بــرای حرکــت ســریع به 
ــای راداری،  ــمنان و چاقوه ــا دش ــا ی ســمت دیواره ه
پخته تــر  و  کامل تــر  را   Titanfall 2 پلــی  گیــم 
نســخه  ایــن  در  نیــز  Titanهــا  اســت.  کــرده 
نقــش پــر رنگ تــری ایفــا می کننــد. در بخــش 
ــه از کالس ــان عظیم الجث ــک تایت ــازی، ی ــن ب  کمپی

ــد.  ــی می کن ــازی را همراه ــان ب Vanguard قهرم

BT یــک Titan کالســیک بــا قابلیت هــای تقویــت 

شــده اســت و تجربــه مبــارزه بــا آن در بخــش یــک 
Titan ــرای احضــار کــردن ــی ب ــره، مهــارت خوب نف

هــای دیگــر در طــول مبــارزات چنــد نفــره در اختیــار 
ــه  ــز ب ــد نی ــات جدی ــد. ۶ روب ــرار می ده ــن ق بازیک
بــازی افــزوده شــده اند کــه در زیــر مجموعــه 
قــرار  پیشــین  نســخه  مبارزاتــی  کالس هــای 
ــان  ــای آن ــی از توانمندی ه ــا برخ ــد و تنه می گیرن

ــف شــده اســت. ــا تضعی ــت ی تقوی
 Titanfall 2 ــازات ــن امتی گرافیــک یکــی از بزرگ تری
ــازی بســیار  ــی ب اســت. طراحــی هنــری مناظــر خیال
 Titanfall ــک ــی، گرافی ــش گیم پل ــت و در بخ زیباس
ــای  ــان رقب ــا در می ــی از بهترین ه ــوان یک 2 را می ت
ــه  ــز ب ــازی نی ــالژ ب ــذاری و دوب خــود دانســت. صداگ
خوبــی و بــا اســتفاده از صداهــای شــناخته شــده و البته 
گــران قیمــت صــورت گرفتــه اســت. کاراکتــر قهرمان 
ــد در  ــن می توان ــت و بازیک ــت نیس ــز صام ــازی نی ب
ــرکت  ــرای ش ــی را ب ــو، عبارت ــت و گ ــک گف ــول ی ط
ــن  ــوال ای ــه معم ــر چ ــد، اگ ــو انتخــاب کن در گفت وگ
متن هــای کوتــاه ضعیــف و کــم تاثیر نوشــته شــده اند.

ــوب  ــیار خ ــاز بس ــازی امتی ــدان ب ــوع منتق در مجم
دانســته اند.  مناســب   Titanfall 2 بــرای  را   ۹۰
ــدوز  ــواده وین ــتم های عامل خان ــازی در سیس ــن ب ای
میزبانــی   PS4 و   Xbox One کنســول های  و 

می شــود.

آن مرد با سفینه آمد
Andromeda دو دقیقه دیگر از

غولی از آسمان
Titanfall 2 یک گام بلند به جلو برداشت

 وحید     صفــایی

ــی  ــمی معرف ــور رس ــه ط ــه Titanfall ب ــی ک زمان
ــوم  ــار عم ــه در اختی ــای اولی ــش نمایش ه ــد و پی ش
ــه  ــد ک ــاور بودن ــن ب ــر ای ــیاری ب ــت، بس ــرار گرف ق
ایــن عنــوان یــک رقیــب جــدی بــرای نــدای 
ــیاری از  ــود. بس ــد ب ــرد خواه ــه نب ــه و عرص وظیف
ســازندگان ایــن بــازی، پیــش از بنــا گذاشــتن 
شــرکت ســازنده ایــن بــازی، عضــوی از تیــم 
ســازنده نــدای وظیفــه بودنــد. آن هــا عناصــر خــالق 
ــاور  ــن ب ــر ای ــگان ب ــد و هم ــم بودن ــدی تی و کلی
بودنــد کــه Titanfall یــک اتفــاق شــگفت انگیز 
ــا  ــود ام ــی ب ــازی خوب ــخه اول ب ــود. نس ــد ب خواه
 اصــوال رقیــب نــدای وظیفــه یــا عرصــه نبــرد نبــود.
Titanfall بیشــتر بــه Doom شــباهت داشــت و 

ترجیــح مــی داد تنهــا بــه بخــش چنــد نفــره بپــردازد. 
فقــدان بخــش داســتانی، انتقادهــای فراوانــی را 
متوجــه نســخه اول ایــن بــازی کــرد و همیــن 
 Titanfall ــی در ــیر متفاوت ــد س ــث ش ــوع، باع موض

ــود. ــته ش ــر گذاش ــت س 2 پش
محبوب تریــن  از  یکــی  امــروز   Titanfall 2

بازی هــای بــازار محســوب می شــود و تنهــا در چنــد 
هفتــه اول عرضــه، رضایتمنــدی ســرمایه گذاران 
ــازات خــوب از  ــه دســت آورده اســت. امتی خــود را ب
منتقــدان و فــروش خــوب در بــازار، اتفاقــات خوبــی 

ــت. ــرای Titanfall 2 رخ داده اس ــه ب ــتند ک هس
بــرای کســانی کــه بــه بخــش یــک نفــره داســتانی 
عالقه منــد هســتند، Titanfall 2 یــک اتفــاق کامــال 
ــات  ــه جزئی ــر چ ــتانی اگ ــش داس ــت. بخ ــازه اس ت
ــاخت  ــی س ــه خوب ــا ب ــدارد ام ــی ن ــق کامل و منط
ــه لطــف مناظــر اکشــن  یافتــه شــده و بازیکــن را ب
ــد.  ــوب می کن ــدد میخک ــینمایی متع ــات س و اتفاق
ــه  ــه البت ــی دارد ک ــا کیفیت ــینماتیک های ب ــازی س ب
تاثیــر چندانــی در روایــت داســتان ندارنــد. در مقابــل 
دیالوگ هــای متعــدد بــار داســتانی را بــر دوش 
ــع Titanfall را  ــی از وقای ــری کل ــند و تصوی می کش

خبربازی

خبربازی

عنـوان  بـه  می تـوان   Mass Effect گانـه  سـه  از 
سـوم  سـبک  در  تاریـخ  طـول  بـازی  موفق تریـن 
در  بـازی،  سـه  ایـن  بـرد.  نـام  شـوتر   – شـخص 
سـال های انتشـار خـود تمـام جوایـز ممکـن را درو 
کردند و هر سـه امتیازاتی بـاالی ۹۰ دریافت نمودند. 
ایـن جـا بـود که پـس از انتشـار نسـخه سـوم، پایان 
یافتـن سـه گانه و حـذف قهرمان بـازی، مبهم بودن 
Mass Effect آینـده ایـن مجموعـه عالقه منـدان 

را دلخـور کـرد. BioWare سـه گانـه را پایـان یافته 
می دانسـت و مدعـی بـود کـه Mass Effect بعدی 
فعـال در کار نیسـت. EA نیـز تصمیم گیـری در ایـن 
مـورد را بـه آینـده موکـول می کـرد، بـه طـوری که 
بـه نظـر می رسـید Mass Effect یک پایـان در اوج 
داشـته اسـت. در E3 2014 BioWare اطالعـات 
بسـیار اندکـی دربـاره احتمـال سـاخت نسـخه بعدی 
E3 2015 سـرانجام  و  نمـود  منتشـر  بـازی   ایـن 

حامـل خبرهـای خـوب بـرای عالقه منـدان بـه ایـن 
 Mass بـازی بود؛ نسـخه بعدی ایـن بازی با عنـوان

Effect: Andromeda خواهـد شـد.

سـه نسـخه قبلـی ایـن بـازی در قالـب یـک سـه 
اگـر  حتـی  بودنـد.  پیوسـته  هـم  بـه  کامـال  گانـه، 
یـک بازیکـن هـر سـه نسـخه را خریـداری می کـرد 
از  قهرمـان  می نمـود،  بـازی  پی درپـی  را  آن هـا  و 
بعـدی  نسـخه  بـه  جزئیـات  تمـام  بـا  اول  نسـخه 
Mass Effect: Andromeda در  امـا   می رفـت. 

کـه  می شـود  آغـاز  جدیـد  داسـتان  یـک 
نـدارد. قبلـی  نسـخه های  بـا  ارتباطـی   هیـچ 
بسـیار  زمانـی  در   Mass Effect: Andromeda

دورتـر و بدون حضور قهرمانان و کاراکترهای نسـخه 
پیشـین اتفـاق می افتـد و بـه دلیل همین ناپیوسـتگی 
میان داسـتان بازی، سـازندگان بازی تاکیـد دارند که 
نبایـد Mass Effect 4 دانسـت. Andromeda را 

فیلـم پیـش نمایـش نزدیـک بـه ۲ دقیقـه ای بـازی 
پـس از انتشـار توسـط بسـیاری از عالقه منـدان این 
نظـرات  کارآگاه،  صدهـا  و  شـد  رمزگشـایی  بـازی 

جالبـی را دربـاره جزئیـات بـازی مطـرح کردنـد.
فیلم جدید با پرتاب یک سفینه آغاز می شود و به نقل 
مکان بازی از کهکشان راه شیری اشاره دارد. همراه 

با انسان ها، موجودات دیگری نیز از این کهکشان نقل 
مکان خواهند کرد. این فیلم نشان می دهد نژادهای 
موجود در نسخه های قبلی در این بازی حضور خواهند 
داشت. برای اولین بار از سفینه و پایتخت جدید، چند 
سالح و کالس مبارزاتی نیز پرده برداری شد. سفینه 
فرمانده  کنترل  تحت  قبلی  سفینه  از  بیشتر  جدید 
وسیله  تنها  سفینه  این  که  این  اضافه  به  بود  خواهد 
نقلیه بازی نیست. بخشی از بازی در محیط های باز و 
بزرگ اتفاق می افتد و این جاست که بازیکن می تواند 
از  عبور  برای  چرخ  آسای شش  غول  بر  نفر  شبه  از 
پستی و بلندی های سیارات ناشناخته استفاده کرده و 
همانند یک تانک از داخل آن به دشمنان شلیک کند.
Mass Effect: Andromeda سـازنده بازی اعالم کرده اسـت 

را می تـوان بـه صـورت Co-Op چنـد نفـره بـازی 
می تواننـد  بازیکـن  چنـد  بخـش  ایـن  در  کـرد. 
بـر  را  تیـم  اعضـای  از  یکـی  مسـتقل  هدایـت 
مبـارزه  بخـش  از  بـازی  البتـه  بگیرنـد.  عهـده 
بـود. خواهـد  برخـوردار  نیـز  مسـتقلی  نفـره  چنـد 
لباسـی  بـا  را  قهرمـان  بـازی،  نمایش هـای  پیـش 
قابلیت هـای  بـا  امـا  قبـل  نسـخه های  بـه  شـبیه 
 جدیـد بـه نمایـش می گـذارد. از این منظر، بـه ظاهر
از  تقلیـد  بـه  نیـز   Mass Effect: Andromeda

لبـاس جدیـد،  Crysis عالقه منـد شـده، چـرا کـه 

امـکان افزایـش سـرعت و انجـام پرش هـای بلنـد را 
بـرای قهرمـان بـازی ممکـن می کنـد.

کنسـول های PS4، Xbox One و وینـدوز میزبانان 
ایـن بازی خواهند بـود. EA همچنـان از تعیین زمان 
دقیـق عرضـه این بازی سـر باز زد اما اواخر زمسـتان 
یـا اوایـل بهار آتـی، به عنـوان زمـان احتمالی عرضه 

این بازی تعیین شـده اسـت.


