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معرفیشخصیت

سونیک

شاید اغراق نباشد اگر بگوییم همه دهه شصتی ها با کنسول های آتاری، میکرو و سگا بیشترین 
خاطره را دارند و هرگز بازی های خوبی را که روی این کنسول ها بازی کرده اند فراموش 
نمی کنند چه بسا که بسیاری از بازی های خوب امروز هم ریشه در بازی های آن زمان دارند. 
یکی از این بازی ها، بازی معروف سونیک بود که هنوز هم برای رایانه و دیگر کنسول ها ارائه 
می شود. سونیک جوجه تیغی اولین بازی سونیک بود که در سال 1991 توسط سگا منتشر شد 
و به نوعی جوابیه از طرف سگا برای کاراکتر معروف نینتندو یعنی ماریو محسوب می شد. این 
جوجه تیغی آبی رنگ که با سرعت بسیار زیادی هم حرکت می کرد در اولین بازی برای مبارزه 
با دکتر روبوتنیک که می خواست جهان را به سلطه خود در آوردبه این ور و آن ور می رفت.این 
بازی بر روی توانایی سونیک در دویدن و پریدن با سرعت باال و استفاده از فنر ها و راه های 
مارپیچ می پرداخت. دلیل رنگ آبی سونیک یک اتفاق آزمایشگاهی بر روی یک همستر است. 
در ضمن برخی معتقدند که سونیک در واقع اصًا جوجه تیغی نیست چرا که در قسمت های 
اول سونیک بار ها غرق می شود در حالی که جوجه تیغی ها قادر به شنا هستند هر چند برخی 
معتقدند که این اشتباه سازندگان سونی بوده است.نکته دیگر در مورد سونیک بی حوصله بودن 
این شخصیت است که البته با توجه به سرعت باال و بیش فعالی او! آن قدر ها هم عجیب نیست 
به طوری که در سونیک سی دی اگر مدت زیادی صبر کنید و بازی نکنید سونیک خسته شده 
و با انداختن خود از لبه به پایین خودکشی می کند! و اما یکی از جالب ترین مسائل در مورد 
سونیک این است که بسیاری اعتقاد دارند موسیقی سونیک 3 شباهت بسیاری به آهنگ های 
مایکل جکسون دارد. گفته می شود در واقع سگا از مایکل جکسون خواسته بوده که ترک هایی 
برای سونیک آماده کند و او این کار را می کند اما به دلیل این که از کیفیت صدای خارج شده از 
کنسول رضایت ندارد از او هیچ نامی برده نمی شود البته هنوز هم سگا این مسئله را به صورت 
رسمی تأیید نکرده است. شاید این شخصیت پیچیدگی های داستانی زیادی نداشته باشد اما 

قطعاً از فراموش نشدنی ترین شخصیت های بازی های رایانه ای است.

بازیکوچک

تک تیرانداز مخفی 2

بازی هـای سـبک شـوتر همیشـه جـزو پـر طرفدارتریـن بازی هـا بوده اند. اسـتفاده 
از تفنـگ و ادوات جنگـی و هدف گیـری همـه و همـه در سـال ها متمـادی بخشـی 
از انـواع بازی هـای رایانـه ای بوده انـد و عاقـه گیمر هـا به ایـن سـبک را نمی توان 
نادیـده گرفـت. در اکثـر بازی هـای اکشـن شـوتر هـم معمـوال حداقـل یک سـاح 
بـرای از بیـن بـردن دشـمن از راه دور وجـود دارد. اسـتفاده از سـاح های دوربرد در 
بازی هـا حـس خوبـی دارد چـرا که شـما از فاصلـه ای دور از دشـمن و در محلی امن 
قـرار داریـد و می توانیـد بـا خیـال راحـت هدف گیـری کنید. بـه هر حـال بازی های 
زیـادی سـاخته شـده اند کـه شـما در آن هـا در نقش تـک تیر انـداز ظاهر می شـوید 
و معمـواًل بایـد اهـداف مشـخصی را از بیـن ببریـد. بـازی کوچـک ایـن هفتـه یکی 
دیگـر از ایـن بازی هـای تـک تیرانـدازی بـا همان کلیشـه های همیشـگی اسـت با 
ایـن تفـاوت کـه در یـک محیـط سـه بعـدی خـوب در مرورگر شـما اجرا می شـود. 
شـما بایـد دشـمنانتان در یـک منطقـه را از بیـن ببریـد بـدون آن کـه آژیـر خطـر 
آن بـرای مـدت زیـادی بـه صـدا در بیایـد در ضمـن بـرای انجـام ایـن کار زمـان 
محـدودی داریـد. در ایـن بـازی هم مثـل همـه بازی های تـک تیر اندازی، شـلیک 
بـه سـر دشـمن شـما را بـا یـک گلولـه از پـای در آورده و بیشـترین امتیـاز را دارد. 
هم چنیـن می توانیـد بـا شـلیک به بشـکه های سـوخت چندیـن نفر را در یـک زمان 
از بیـن ببریـد. ایـن بـازی یک حالـت حرکت آهسـته هـم دارد که برای دقت بیشـتر 

در هدف گیـری مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد امـا نا محـدود نیسـت.
   را می توانیـد در لینک زیر بازی کنید.

https://goo.gl/BSfEMf

DOOM
نمادی از یک بازی شوتر اول شخص

بعضی بازی ها هستند که پایه گذار یک سبک خاص بوده اند 
و یا تحولی فراموش نشدنی در صنعت بازی سازی ایجاد 
کرده اند. این بازی ها همیشه جایگاه ویژه ای دارند. بی شک 
یکی از مهم ترین آن ها بازی معروف Doom است! این بازی 
که توسط id software توسعه یافته است جایگاه ویژ ه ای 
در بازی های شوتر اول شخص داشته و دارد. توسعه اولین 
بازی دووم در سال 1992 زمانی که جان کارمک یک موتور 
صورت  ساخت  را   Doom یعنی نام  همین  با  جدید  بازی 
گرفت. در این زمان بقیه تیم id software در حال توسعه 
بازی نیزه سرنوشت (Spear of destiny) بودند که خود این 
بازی پیش زمینه ای برای شاهکاری دیگر در زمان خودش به 
نام ولفنشتاین سه بعدی شد که قبل از doom منتشر شد 
و بازار بازی های رایانه ای را متوجه بازی های سبک شوتر 
اول شخص نمود اما انتشار اولین نسخه doom یک سال 
بعد از ولفنشتاین سه بعدی بسیار شگفت انگیز بود چرا که این 
بازی کیفیت بسیار بهتری از ولفنشتاین سه بعدی داشت و 
جان کارمک موفق شده بود با موتور بازی مخصوص خود 
تحولی دیگر در صنعت بازی های رایانه ای ایجاد کند. البته 
طراح بازی doom جان رومرو بود. این بازی که کمی تم 
ترسناک هم داشت با پیش داستانی بر روی دفترچه راهنما 

ارائه گشت و بقیه داستان از پیام های کوتاهی که اپیزود نامیده 
می شد انتقال می یافت. گیمر ها در نقش شخصیتی که اسم 
خاصی نداشت و به مرد دووم (Doomguy) معروف شده 
بود بازی می کردند. جان رومرو به این دلیل برای شخصیت 
اسم انتخاب نکرده بود که گیمر ها بتوانند بیشتر با آن ارتباط 
برقرار کنند و خودشان را جای او بگذارند. مرد دووم به علت 
این که از فرمان فرمانده اش مبنی بر شلیک به شهروندان 
ممانعت می کند به مریخ تبعید می شود. پایگاه فضایی مریخ 
به عنوان بخش امنیت اتحادیه شرکت هوا و فضا کار می کرد، 
یک شرکت چند سیاره ای که آزمایش هایی مخفی بر روی 
می داد  انجام  دمیوس  و  فوبوس  نام های  با  مریخ  ماه های 
مریخ  می نمود.  ایجاد  تله پورت  دروازه های  آن ها  بر روی  و 
مکان  ترین  خسته کننده  عنوان  به  فضانورد ها  همه  برای 
شناخته می شد تا این که اشتباهی بزرگ در این آزمایش ها 
مشکل  دچار  فوبوس  رایانه ای  سیستم های  می دهد.  رخ 
می شوند و دمیوس به طور کامل ناپدید می شود.و چیزی 
عجیب و شیطانی از دروازه ها بیرون آمده و تمام پرسنل را 
کشته و یا صاحب می شود. تیم امنیتی مارس سریعاً فراخوانده 
شده و با سفینه فضایی خود به فوبوس می روند تا از موضوع 
سر در بیاورند. مرد دووم تنها با یک کلت در بیرون مجموعه 

به عنوان نگهبان می ماند و بقیه گروه وارد پایگاه فوبوس 
می شوند. پس از مدتی پیام های نا مشخص رادیویی و صدای 
جیغ و شلیک به گوش می رسد. مرد دووم نمی تواند به تنهایی 
سفینه را هدایت کند و تصمیم می گیرد خودش وارد پایگاه 
فوبوس شود. در اینجاست که مرد دووم به عنوان آخرین 
بازمانده باید با دشمنان و شیاطین بجنگد تا از حمله آن ها به 
زمین جلوگیری کند. در انتهای این قسمت از بازی مرد دووم 
به دروازه ای می رسد که در واقع پرتال رسیدن به دیموس 
است و در آنجا با موجوداتی شیطانی مواجه می شود که باید 
شکستشان دهد. اپیزود بعدی در دیموس شروع می شود و 
مرد دووم باید در دیموس راه خود را پیش گیرد. دیموس هم 
مانند فوبوس پایگاهی پیشرفته است با این تفاوت که شکلی 
شیطانی به خود گرفته است. پس از شکست آخرین ماشین 
شیطانی مرد دووم متوجه می شود که ماه ناپدید شده در باالی 
جایی شبیه به جهنم قرار گرفته است. در اپیزود سوم دووم با 
نام دوزخ، مرد دووم به روی سطح پایین دیموس آمده و در 
نهایت به ذهن پلید پشت پرده این حمله که به شکل یک 
عنکبوت آهنی است می رسد و آن را نابود می کند. در نهایت 
پرتالی برای رسیدن به زمین برای او باز می شود و اما در آخر 
یک شهر در حال سوخته شدن و سر بریده یک خرگوش در 
یک دست را می بینیم که نشان دهنده حضور موجودات پلید 
است و این مقدمه ای می شود برای قسمت دوم دووم با نام 
جهنم بر روی زمین (hell on earth). جالب است بدانید که 
بیل گیتس در تبلیغی برای ویندوز 95 از محبوبیت این بازی 
استفاده کرد و کاراکتر خود را در یک ویدئو در محیط بازی 
دووم در حالی که تفنگ دستش بود و دشمن ها را می کشت 
نشان داد. دووم نسخه های زیادی داشته و آخرین نسخه 
آن نسخه 2016 است که بهبود گرافیکی آن بسیار مشهود 
است و یک تریلر سینمایی بسیار زیبا و با کیفیت هم برای 

آن منتشر شد.

بین  در  ویژه ای  جایگاه  همیشه  استراتژیک  بازی های 
استراتژی  بازی  ساختن  که  چند  هر  داشته اند.  گیمر ها 
خوب برای بازی ساز ها سخت است و مثل بازی های اول 
شخص و یا سوم شخص طرفدار ندارد و ریسک آن ها با 
توجه به زحمت ساختشان بسیار باالست یعنی اگر بازی 
خیلی خوب از آب در نیاید با شکست مواجه شده است به 
همین دلیل است که تعداد بازی های سبک استراتژیک 
بسیار کمتر از دیگر بازی هاست. با این همه کمتر کسی 
است که بازی هایی مثل کماندوز و یا دسپرادوز را فراموش 
کرده باشد. کماندوز یکی از بازی هایی بود که این سبک 
زیادی  بسیار  طرفدار های  نیز  ایران  در  و  کرد  متحول  را 
که  استراتژیکی  بازی های  کماندوز  سری  از  بعد  داشت. 
بتواند به خوبی آن ها ظاهر شود ساخته نشد. شاید بتوان 
بازی company of heros را بهترین تاش در این زمینه 
نامید اما این بازی گیم پلی متفاوتی نسبت به کماندوز ارائه 
می داد و بیشتر مثل بازی های total war بر پایه اکشن و 
استراتژی های جنگی بود تا حل معما های چالش برانگیز 
استراتژی و مخفی کاری. بهترین بازی در سبک کماندوز 
هم دسپرادوز بود که در زمان ارائه کماندوز 2، منتشر شد 
بدتر هم نبود اما  و اگر نگوییم بهتر از کماندوز بود قطعاً 
اکنون بعد از سال ها دوباره یک بازی استراتژی با سبک 
و  کماندوز  لذت بخش  تجربه  که  شده  ارائه  مخفی کاری 
تاکتیک های  بازی  می کند.  تداعی  ما  برای  را  دسپرادوز 
سایه:شمشیر های شوگان، در دوره ادو در ژاپن قدیم (زمان 
شوگان ها) اتفاق می افتد و شما کنترل 5 شخصیت را در 
بردن  بین  از  دنبال  به  آن ها  در واقع  که  دارید  بر عهده  آن 
سرکرده شورشیان علیه شوگان هستند. تاکوما پیرمردی 
عمل  انداز  تیر  تک  مانند  تفنگ  یک  داشتن  با  که  است 
می کند و با استفاده از راکون دست آموزش هم می تواند 
قوی  سامورایی  یک  موگن  کند،  پرت  را  دشمن  حواس 
و درشت هیکل است که با حرکات سریع خود می تواند 
سه دشمن را که در نزدیکی هم هستند به سرعت از پای 
درآورد، همچنین او تنها کسی است که می تواند اجسام 
سنگین را بلند کند و با سامورایی ها به صورت تن به تن 

مبارزه کند، آیکو هم با تغییر چهره می تواند دشمن را فریب 
دهد و به آن ها نزدیک شود و حواسشان را پرت کند البته 
سامورایی های دشمن به راحتی فریب نمی خورند، یوکی 
خودش  زندگی  خودش  کودکی  از  که  است  دختری  هم 
را ساخته و با استفاده از تله ها و چابک بودن خود می تواند 
برای دشمن دردسرساز شود و به راحتی بدون آن که دیده 
شینوبی  یک  که  هایاتو  اما  و  حرکت کند  مناطق  در  شود 
(نینجا) است، توانایی مبارزه با شمشیر و همچنین پرتاب 
ستاره های مرگبار برای کشتن دشمنان از راه دور را دارد. 
هایاتو هم بسیار سریع و مخفیانه حرکت می کند. ترکیب 
شخصیت های بازی و توانایی های آن ها بسیار خوب است 
و تعادلی مناسب در بازی ایجاد کرده. طراحی مراحل بسیار 
زیبا و متنوع است. همچنین هر مرحله گستردگی زیادی 
زوم  و  درجه  چرخش 360  مثل  امکاناتی  وجود  با  و  دارد 
کردن دوربین، کنترل شخصیت ها به راحتی انجام می شود. 
همه  کنترل  امکان  و  زیاد  امکانات  علت  به  که  چند  هر 
شخصیت ها با هم باید به نحوه کنترل آن ها عادت کنید. 
به علت کند بودن روند بازی این قضیه آن قدر ها آزار دهنده 
نیست و پس از مدتی برایتان عادی می شود به خصوص 
باشید.  کرده  بازی  را  کماندوز  و  دسپرادوز  بازی های  اگر 

این بازی شاید چیزی جدیدتر و بدیع تر از آن ها ارائه ندهد 
اما گرافیک زیبا و شخصیت پردازی مناسب و همچنین 
معما هایی که گاهی بسیار سخت هستند آن را بسیار لذت 
بخش کرده است. در این بازی حالتی به نام حالت سایه 
وجود دارد که اگر دسپرادوز را بازی کرده باشید شبیه حالت 
اکشن سریع (Quick action ) است. در این حالت شما 
کاری  انجام  برای  را  شخصیت ها  از  کدام  هر  می توانید 
برنامه ریزی کنید و هر زمان که اراده کنید از آن ها بخواهید 
آن کار را انجام دهند و با زدن یک دکمه همه آن ها به 
صورت موازی به انجام آن کار می پردازند. مثًا می توانید 
از ستاره مرگبار هایاتو برای کشتن یک دشمن، از تفنگ 
تاکوما برای کشتن دیگری و از مهارت سریع موگن برای 
از بین بردن سه دشمن دیگر استفاده کنید و به این ترتیب 
به صورت هم زمان پنج دشمن را از بین ببرید. استفاده از 
حالت سایه برای حل برخی معما های بازی الزامی است. 
این معما ها که در واقع هدف همه آن ها عبور بدون سرو 
صدا از یک منطقه هستند هم نقطه قوت بازی بوده و هم 
گاهی نقطه ضعف آن به شمار می روند، چرا که گاهی به 
نظر می رسد تنها یک راه برای حل برخی از آن ها وجود دارد 

و پیدا کردن آن راه واقعاً دشوار و خسته کننده است.

بازیشناسی

خبربازی
تاکتیک های سایه
افتخار با طعم نوستالژی

 رضا رهنما مقدم


