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معرفیشخصیت

آلبرت وسکر

ــت  ــای رزیدن ــی بازی ه ــای اصل ــن کاراکتر ه ــی از کلیدی تری ــکر یک ــرت وس آلب
اویــل اســت. او در ســری اصلــی رزیدنــت اویــل بــه عنــوان کاپیتــان پلیــس آمریــکا 
و موســس گروهــی بــه نــام STARS (ســرویس تاکتیک هــای ویــژه و نجــات) 
معرفــی شــد. در ابتــدا او بــه عنــوان یکــی از دشــمنان بــازی معرفــی شــد کــه جــزو 
ــدرت و  ــنه ق ــدت تش ــه ش ــردی ب ــود. م ــازی ب ــات ب ــرده اتفاق ــت پ ــت های پش دس
بــا معلومــات زیــاد. او اعتقــاد داشــت کــه نســل بشــر بــه انتهــای تکامــل رســیده و 
زمــان آن فــرا رســیده کــه نســل جدیــدی جایگزیــن آن هــا شــود. در ادامــه مشــخص 
می شــود کــه او بــا شــرکت آمبــرال کــه یــک شــرکت بــزرگ و جهانــی دارو ســازی 
ــام  ــش ویلی ــت و رقیب ــکر و دوس ــرت وس ــع آلب ــد. در واق ــکاری می کن ــت هم اس
برکلــی توســط جیمــز مارکــوس یکــی از ســه موســس شــرکت آمبــرال مــورد تعلیــم 
ــان  ــروس T، هم ــه وی ــت ک ــی اس ــع کس ــوس در واق ــز مارک ــد. جیم ــرار می گیرن ق
ــا  ــد ام ــد، کشــف می کن ــل می کن ــی تبدی ــه زامب ــود را ب ــان خ ــه میزبان ویروســی ک
ــام  ــا خیانــت اوزول اسپنســر و توســط شــاگردان خــود یعنــی آلبــرت وســکر و ویلی ب
ــش  ــه در بدن ــی ک ــق زالوی ــرد و از طری ــه او نمی می ــود. البت ــته می ش ــن کش برکلی
 T اســت زنــده می مانــد و بــرای گرفتــن انتقــام از اوزول اسپنســر و آمبــرال ویــروس
ــازی) پخــش می کنــد.  را در عمــارت اسپنســر (محــل شــکل گیری اولیــن نســخه ب
پــس از آن وســکر بــرای تبدیــل خــود بــه موجــودی قدرتمنــد و برتــر تــالش می کنــد. 
وســکر بــه دنبــال ویــروس تــی ورونیــکا مــی رود کــه یکــی از نــوادگان آمبــرال ایجــاد 
کــرده و در نهایــت نیــز آن را بــه دســت مــی آورد. درنهایــت وســکر بــه فــرا انســانی 
تبدیــل می شــود کــه بــه نوعــی تحــت تاثیــر همــان ویــروس مــادر یعنــی ویــروس 
T اســت..در یــک روســتای دور افتــاده در شــمال اســپانیا یــک گــروه مذهبــی بــه نــام 
لــوس ایالمینــادوس بــا کشــف انگلــی موفــق شــده کــه پــس از وارد نمــودن انــگل 
ــده ای، ذهــن آن موجــود توســط رهبــر آن گــروه مذهبــی  ــدن هــر موجــود زن ــه ب ب
ــام داشــت  ــگل کــه الس پــالگاس ن (اســموند ســدلر) قابــل کنتــرل باشــد، ایــن ان
بــرای وســکر بســیار مهــم بــود، از ایــن رو، وســکر ایــدا وانــگ را بــه اســپانیا فرســتاده 
ــگل را  ــد ان ــدا وانــگ در نهایــت می گوی ــه آی ــرای او بیاورد.البت ــگل را ب ــه ان ــا نمون ت
بــه دســت آورده ولــی چیــز دیگــری بــرای وســکر فرســتاده. بــه هــر حــال وســکر 
ــن را  ــه جیــل ولنتای ــد و بســیاری از جمل ــد می کن ــالگاس را تولی ــوع دوم و ســوم پ ن
ــرت وســکر در یــک آتــش فشــان توســط کریــس  ــرل خــود در می آورد.آلب ــه کنت ب
رد فیــد و شــاوا الومــار و بــه کمــک جیــل ولنتایــن در حالی کــه بــه موجــودی بســیار 

ــود می شــود. ــه ناب ــر شــکل یافت قــوی تبدیــل شــده و بدنــش تغیی

یکی از بازی هایی که سال هاست همه عالقه مندان بازی 
را درگیر خود کرده است سری فاینال فانتزی است. این 
بازی ها به خاطر فضای بسیار خالقانه و شخصیت پردازی 
و  بوده است  توجه  مرکز  در  داشته همواره  که  قوی  بسیار 
بازی کننده های زیادی را با خود همراه کرده است. داستان 
فاینال فانتزی 15 که جدیدا منتشر شده در مورد پرنس 
ناکتیس و سه محافظ اوست که برای ازدواج پرنس با او 
در سفری پر مخاطره همراه شده اند. داستان بازی در ادامه 
منتشر  امسال  همین  که   kingsglaive زیبای انیمیشن 
شد اتفاق می افتد.این بازی یک openworld (دنیای باز) 
با کلی جزئیات و مراحل جانبی است که در آن گنجانده 
و  می رود  پیش  طبیعی  کامال  گونه ای  به  بازی  شده اند. 
بین راهی  متل های  در  شب ها  محافظ هایش  و  ناکتیس 
می خوابند. ماشین شان خراب می شود و برای پرداخت پول 
دست به ماموریت می زنند. می توانید برای رفع خستگی 
 ۸0 حداقل  بازی  بازیابید.  را  خود  نیروی  تا  بزنید  کمپ 
ماموریت جانبی دارد و روند اصلی داستان حاوی 14 بخش 
است. فاینال فانتزی 15 برخالف بسیاری از نسخه های 
را  مدرن  باز  دنیای  بازی  یک  خصوصیات  تمام  قبلی 
از همان ابتدا در خود گنجانده است و شما می توانید در 
محیط های مختلف بازی به گشت و گذار بپردازید و مردم 
شهر هم، ظاهرا بدون این که پرنس تاکتیس را بشناسند، 
ناکتیس  شخصی  محافظان  ماموریت می دهند.  او  به 
را  کارشان  هم  انصافا  و  می آیند  او  همراه  همه جا  تقریبا 
تنها  نه  بازی  در  حضورشان  و  می دهند  انجام  خوبی  به 
آزار دهنده نیست بلکه از تکراری شدن آن به میزان خوبی 
فانتزی  فاینال  سابقه  به  توجه  با  البته  می کند  جلوگیری 
شخصیت  به  چندالیه اش،  شخصیت های  طراحی  و 
این محافظان به اندازه ای که باید و شاید پرداخته نشده 
است و نقشی نسبتا سطحی وکلیشه ای را بازی می کنند.
شده اند  طرح  گونه ای  به  مراحل  بازی  اول  نیمه  در 
و  آوردن  در  پول  نحوه  و  موجود  باز  دنیای  با  را  شما  که 
چطور خرج کردن آن آشنا می کنند. این که بعد از یک 
روز سخت چطور انرژی خود را بازیابید و استراحت کنید 

که  غذایی  نوع  حتی  یا  و  نزدن  یا  زدن  کمپ  مورد  در  و 
می خورید انتخاب داشته باشید. البته مهم ترین بخش این 
ماموریت ها این است که نحوه مبارزه را به شما آموزش 
می دهد. در مبارزات مدیریت حرکت ها بسیار مهم است، 
دارید  بر عهده  را  ناکتیس  کنترل  تنها  شما  که  چند  هر 
اما بر خالف فاینال فانتزی 12 که به شما امکان این را 
می دهد تا رفتار همراهان خود را به آن ها تحمیل کنید 
در فاینال فانتزی 15 شما باید به هوش مصنوعی اعتماد 
کنید به غیر از مواقعی که آسیب زیادی به آن ها رسیده 
به  جانشان  حفظ  برا  فرمان هایی  می توانید  شما  و  باشد 
یک  می تواند  ناکتیس  دکمه  یک  فشار  با  دهید.  آن ها 
حمله ترکیبی انجام دهد و تا زمانی که دشمن مداخله ای 
با  می توانید  باشید  سریع  اگر  دهد.  ادامه  حمله  به  نکند 
کرده  جلوگیری  دشمن  مداخله  از  دکمه  یک  فشردن 
فواصل  از  حمله  امکان  ناکتیس  دهید.  ادامه  حمله  به  و 
زیاد را داشته و می تواند در بین مبارزه سالح های خود را 
عوض کند، از جادو استفاده نماید و آسترال ها را که قدرت 
زیادی دارند برای کمک احضار کند. آسترال ها موجودات 
قدرتمندی هستند که در طول بازی با ناکتیس هم پیمان 
کرد. احضار  را  آن ها  می توان  الزم  زمان  در  و  می شوند 
آسترال ها مثل ظهور ها (SUMMONS) در دیگر فاینال 

فانتزی ها هستند با این تفاوت که نمی شود همیشه روی 
آن ها حساب کرد و ممکن است گاهی اصال نیایند!

بعد از پایان نیمه اول بازی از این که چطور روند داستانی 
شکلی خطی به خود می گیرد شگفت زده خواهید شد. به 
طور کلی بدون این که خیلی درگیر ماموریت های جانبی 
بشوید می توان این بازی را در سی ساعت به اتمام رساند.
اما اگر با پایان داستان بازی هم چنان بخواهید به بازی 
پایان  از  بعد  محیط های  بهترین  از  یکی  با  دهید  ادامه 
سالح های  وجود  کلی  طور  به  می شوید.  مواجه  داستان 
افسانه ای و محیط ها و سیاه چال های رمز آلود که پس از 
قوتی  نقطه  می کشند  را  شما  انتظار  بازی  داستان  پایان 
علم  قد  بازی  کوتاه  نسبتا  داستان  مقابل  در  که  است 
می کند. نکته جالب این که این دنیا به قدری بزرگ است 
که می توانید بیش از 60 ساعت در آن پس از پایان داستان 
بازی کنید و با رمز و راز های زیادی آشنا شوید! به هر حال 
فاینال فانتزی 15 با تمام کاستی هایی که از نظر داستان 
و شخصیت پردازی نسبت به شماره های پیشین خود دارد 
باز هم بازی زیبایی است و از نظر تنوع محیطی و موسیقی 
شما را راضی می کند. گیم اسپات به این بازی امتیاز ۸ و 
کاربران آن تا به اینجا میانگین ۸,5 را داده اند، هم چنین 
امتیاز آن در ign برابر با ۸,2 و در متاکریتیک ۸4% است. 

فاینال فانتزی 15خبربازی

سبکی جدید با شخصیت پردازی سطحی

بازیکوچک

دوران جنگ

ــوص  ــه خص ــته ب ــود را داش ــاص خ ــداران خ ــه طرف ــتراتژی همیش ــای اس بازی ه
آن هایــی کــه عــالوه بــر حملــه بــه حریــف بایــد بــه جنبه هــای دفاعــی نیــز توجــه 
ــدی  ــزی و زمان بن ــه ری ــد برنام ــروزی بای ــرای پی ــع ب ــان داد. در واق ــژه ای نش وی
خاصــی را مــورد توجــه قــرار دهنــد. در بــازی دوران جنــگ شــما فرماندهــی یــک 
دژ را بــر عهــده خواهیــد داشــت. در ایــن دژ شــما توانایــی تولیــد ســربازها و ادوات 
ــن  ــام ای ــوند. تم ــر می ش ــرفته ت ــان پیش ــی زم ــه ط ــت ک ــد داش ــی را خواهی جنگ
امکانــات را دشــمن شــما کــه دژی در آن طــرف صحنــه بــازی اســت هــم در اختیــار 
دارد. بــا از بیــن بــردن هــر کــدام از ادوات دشــمن بــه شــما ســکه تعلــق می گیــرد 
ــرو  ــزات و نی ــاخت تجهی ــه س ــدام ب ــد اق ــکه ها می توانی ــتفاده از آن س ــا اس ــه ب ک
کنیــد.از بیــن رفتــن هــر کــدام از نیروهــای شــما توســط دشــمن نیــز همیــن امــکان 
را بــه دشــمن شــما می دهــد. عــالوه بــر ایــن نیرویــی کمکــی نیــز وجــود دارد کــه 
هــر بــار از آن اســتفاده می کنیــد بــرای مدتــی غیرفعــال می شــود. در ایــن بــازی دو 
نــوع نیــرو می تواننــد ســاخته شــوند. نیروهایــی بــرای حملــه کــه همــان ســربازها 
هســتند و نیروهــای دفاعــی کــه از مقــر و دژ شــما محافظــت می کننــد. هــر کــس 
ســریعتر بــه مقــر مقابــل برســد و بتوانــد آن را تخریــب کنــد پیــروز می شــود. ایــن 
ــان  ــا پای ــه ت ــه طوری ک ــد ب ــر می کن ــال درگی ــما را کام ــادگی ش ــن س ــازی در عی ب
ــازی  ــر نخواهیــد داشــت. البتــه کــه ب ــا شکســت از آن دســت ب ــازی و پیــروزی ی ب
ــرای پیــروزی زمــان نســبتا زیــادی را بایــد صــرف  آن قدرهــا دشــوار نیســت امــا ب
ــد. ــازی کنی ــازی را در مرورگــر خــود ب ــد ب ــر می توانی ــه لینــک زی ــا رفتــن ب کنید.ب
https://goo.gl/xa6nI5  

یکی از بازی هایی که اهالی بازی های رایانه ای با آن خاطره 
بازی  یک  هیلو  است.   (Halo) هیلو  بازی  سری  دارند 
 (Bungie) اول شخص است که توسط شرکتی به نام بانجی
که توسط مایکروسافت خریداری شد به وجود آمد و اکنون 
توسط Industries 343 که یک زیر مجموعه از مایکروسافت 
است توسعه داده می شود. به طور کلی داستان های سری های 
مختلف این بازی حول جنگ های بین ستاره ای میان انسان ها 
و فضایی هایی که با نام covenant شناخته می شوند شکل 
می گیرد. تمرکز اصلی بازی بر روی مستر چیف جان 117، 
یکی از سوپر سرباز های گروهی به نام اسپارتان ها و هوش 
مصنوعی او یعنی کورتانا است. کاراکتر هایی مثل نوبل 6 هم 
در این بازی معرفی می شوند. نام هیلو در واقع به حلقه های 
هیلو اشاره می کند، سالح های بسیار بزرگی که برای از بین 
بردن سیل های پارازیتی ساخته شده بودند. بازی های هیلو 
اول شخص  بازی های  بهترین  از  یکی  عنوان  به  همیشه 
مورد توجه قرار گرفته اند. در گذشته های دور نژادی قدرتمند 
به نام پیشگامان با پارازیت های بیگانگان که با عنوان سیل 
به مبارزه برخاستند. این سیل در سراسر کهکشان راه شیری 
پخش شد ویکی از نژاد هایی که تحت تاثیر قرارداد انسان ها 
بودند که با پیشگامان مواجه شدند. پیشگامان برای مبارزه 
با سیل سالحی به نام آرایه هیلو به وجود آوردند و با استفاده 
از تاسیساتی به نام Ark سازه های بسیار عظیم حلقه شکلی 
به نام هیلو ساختند. پس از نصب هیلو ها پیشگامان آن ها را 
فعال کرده وناپدید شدند. هزاران سال بعد در قرن 26 انسان ها 
جهان های بسیار زیادی را با هم متحد کرده بودند اما بین 
کلونی های قدیمی و درونی و کلونی های جدیدتر و بیرونی 
یک جنگ داخلی شکل می گیرد و برنامه ای به نام اسپارتان 2 
جهت شکل گیری سوپر سرباز هایی برای از بین بردن تنش ها 
و جنگ داخلی مطرح می شود.در سال covenent 2525 ها 
به انسان ها حمله می کنند و با توجه به تکنولوژی پیشرفته و 
تعداد زیاد، برتری زیادی به آن ها دارند. همان طور که قبال 
هم گفتیم داستان های بازی هیلو به طور کلی حول مبارزه با 

covenant ها می چرخد. به هر حال اگر این بازی ها را دنبال 

کرده باشید احتماال خوب می دانید که هیلو 5: نگهبانان آخرین 
بازی منتشر شده در این روند داستانی است و اکنون بسیاری 
چشم به راه شماره های بعدی این بازی زیبا هستند. داستان آن ۸ 
ماه پس از قسمت چهارم اتفاق می افتد. تیم آبی که شامل چهار 
تا از اسپارتان های باقیمانده شامل مستر چیف، فرد-104، کلی-
۸7 و لیندا -5۸ است سیگنال هایی از کورتانا دریافت می کنند 
که نشان می دهد او با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی 
پیشگامان زنده مانده است. چیف از فرمان های مستقیم سر 
پیچی می کند و برای پیوستن به کورتانا به سیاره جنسیس سفر 
می کند. یک تیم دیگر از برنامه ای به نام فایرتیم اوسیریس که 
رقیب اسپارتان حساب می شود برای دستگیری مستر چیف 
اعزام می شوند. در این سفر فایرتیم متوجه می شود که کورتانا 
سعی دارد یکی از دیگر سازه های قدیمی پیشگامان - به نام 
نگهبانان اپونیموس-را فعال کند و به نوعی انتقام بگیرد. در واقع 
کورتانا در این قسمت نقشی منفی ایفا کرده و به همین دلیل 
است که فایرتیم اوسیس و اسپارتان ها با هم متحد می شوند 
و این گونه است که عالقه مندان به این بازی را تشنه شماره 
بعدی آن نگه داشته اند. سری هیلو در اصل سه گانه ای بود که 
 Halo: توسط شرکت بانجی طرح شده بود و اولین بازی آن
combat evolved بود که در نوامبر 2001 منتشر شد.جالب 

است بدانید که این بازی در ابتدا قرار بود برای مکینتاش و 

ویندوز ارائه شود تا این که مایکروسافت بانجی را خرید و فقط 
برای xbox منتشر شد و با تاخیری دو ساله نسخه رایانه های 
رومیزی آن روانه بازار شد. یکی از اتفاقاتی که در بازی هیلو 
افتاد این بود که کاراکتر در حمل سالح محدودیت داشت و 
تنها یک یا دو سالح را می توانست همزمان حمل کند و این 
محدودیت باعث می شد بازی کننده ها برای انتخاب سالح 
فکر کنند. نکته جالب در مورد این بازی انتشار نسخه ای به 
نام نسخه قابل شخصی سازی بود که تنها برای پلتفرم ویندوز 
ساخته شد و به کاربران اجازه می داد تا برای بازی محتوای 
شخصی سازی شده تولید کنند. قسمت دوم در نوامبر 2004 
برای xbox و در 2007 برای ویندوز ویستا منتشر شد. در هیلو 
دو امکان استفاده از دو اسلحه به صورت هم زمان ایجاد شد 
که به آن dual wielding می گفتند. این بازی بیش از دو 
سال رکورد استفاده کنندگان xbox live را به خود اختصاص 
از  استفاده کنندگان  همه  تقریبا  که  گونه ای  به  و  بود  داده 
آخرین   3  Halo می کردند.  بازی  و  داشتند  را  آن   xbox

بازی این سه گانه بودو داستانی که در Halo 1 شروع شده 
بود به پایان می رساند این بازی با امکانات زیادی از جمله 
 xbox ماشین ها و سالح های جدید در سال 2007 بر روی
 Halo 360 آمد و اینطور بود که وقفه ای 7 ساله بین این بازی و
آمد. پیش  شد  ساخته   industries 343 توسط که  چهار 
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