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معرفیشخصیت

دستان آهنین

مورتال کمبت و شخصیت های آن همواره در بین گیمر ها از محبوبیت خاصی برخوردار بوده است. 
یکی از این شخصیت ها که قوی ترین ضربه اختصاصی را هم دارد همین Jax است. نام واقعی 
او jackson briggs است و برای اولین بار در مورتال کمبت 2 دیده شد. جکس هم که از افراد 
نیروی ویژه بود برای کمک به سونیا بلید که به دنیای دیگر (یعنی outworld) برده شده بود وارد 
بازی شد. جکس هم مانند سونیا به شدت به دنبال دستگیر کردن kano بوده است. در قسمت 
دو جکس موفق به نجات سونیا شد اما kano از دست او فرار کرد. در مبارزه ای با Ermac دستان 
جکس آسیب می بیند و گفته می شود که وی از آن به بعد از دست هایی آهنی استفاده می کند که 
اتفاقاً قدرت زیادی هم دارند. جکس بسیار قوی بوده و عالوه بر توانایی های بدنی یک دانشمند 
و تکنسین هم است که در توسعه پورتال آژانس تحقیقات دنیای بیرون هم نقش داشته است. 
این سازمان همان سازمانی است که وی به همراه سونیا به آن ملحق می شوند. در آن جا آن ها به 
 Jarek کمک می کنند و بعد از آن به تعقیب Shinnok کمک دیگر مدافعان زمین به از بین بردن
از شاگردان Kano می پردازند. سونیا با Jarek به مبارزه می پردازد و در حال شکست خوردن است 
که جکس مداخله کرده و با استفاده از مشت آهنین خود Jarek را از صخره به پایین پرت می کند، 
البته Jarek نمی میرد. در حالی که آن ها در مسیر بازگشت به زمین هستند در صحرایی Cyrax را 
پیدا می کنند و آن را با خود می برند تا تعمیرش کنند (cyrax در واقع ترکیبی از روبات و انسان است). 
در قسمت بعدی آژانس تحقیقات دنیای بیرون توسط حمله استاد Hsu Hao نابود شده و ابتدا 
جکس فکر می کند این کار با دستور Shang Tsung و Quan chi که با هم متحد شده اند انجام 
شده اما بعد ها معلوم می شود Hsu Hao قصد از بین بردن آن ها را دارد و به همین خاطر جکس با 
او همراه می شود. در نهایت آنها به محل اتحاد دو جادوگر در دنیای بیرون رفته و از بین می روند اما 
onaga در نهایت همه از جمله raiden را شکست داده و کنترل همه مردگان در دنیای خارج را 

در دست می گیرد. به هر حال با کمک لیو کانگ جکس آزاد می شود و با خواهش سونیا به کشتی 
تکونین که متعلق به سکتور بوده می رود تا بازماندگان آن را بیابد اما توسط خدمه دستگیر شده 
و سونیا که پیامی ناقص از او دریافت می کند احساس می کند جکس ممکن است مرده باشد.

بازیکوچک

جنگ نهایی

بـــاز هـــم می خواهیـــم بـــه دوران قدیـــم و بازی هـــای میکـــرو و ســـگا 
برگردیـــم. واحتمـــاال شـــما هـــم بازی هایـــی بـــا نام هـــای شـــورش درشـــهر 
و یـــا دبـــل دراگـــون را خـــوب بـــه خاطـــر داریـــد. اگـــر یادتـــان باشـــد ایـــن 
ـــارزان  ـــوان مب ـــه عن ـــما ب ـــده و ش ـــروع ش ـــان ش ـــک خیاب ـــواًل در ی ـــا معم بازی ه
آشـــنا بـــه هنر هـــای رزمـــی جلـــو می رفتیـــد و دشـــمنان شـــما بر ســـر شـــما 
ـــن  ـــازی آخری ـــال ب ـــد. ح ـــارزه می کردی ـــا مب ـــا آن ه ـــد ب ـــدند و بای ـــراب می ش خ
ـــوان  ـــه عن ـــما ب ـــت و ش ـــده اس ـــاخته ش ـــا س ـــان بازی ه ـــًا از روی هم ـــارزه دقیق مب
یـــک مبـــارز در بـــازی شـــروع بـــه جلـــو رفتـــن می کنیـــد و بـــا اســـتفاده از 
ـــن  ـــوید را از بی ـــه می ش ـــا مواج ـــا آن ه ـــه ب ـــی ک ـــمنان مختلف ـــی دش ـــون رزم فن
می بریـــد ایـــن بـــازی بـــا اســـتفاده از کیبـــورد انجـــام می شـــود و در مرورگـــر 
ـــرف  ـــمنان از دو ط ـــم دش ـــر فری ـــازی در ه ـــن ب ـــت. در ای ـــرا اس ـــل اج ـــما قاب ش
بـــه شـــما حملـــه می کننـــد و پـــس از ازبیـــن بـــردن هـــر ســـری از دشـــمنان 
شـــما می توانیـــد پیشـــروی کنیـــد و بـــه ادامـــه بـــازی بپردازیـــد. ایـــن بـــازی 
نوســـتالژی بازی هـــای قدیـــم را بـــا خـــود بـــه همـــراه دارد به خصـــوص کـــه 
در ابتـــدا بـــا همـــان متن هـــای ژاپنـــی در منـــوی خـــود بازی هـــای نینتنـــدو 
را تداعـــی می نمایـــد ایـــن بـــازی را می توانیـــد در لینـــک زیـــر انجـــام دهیـــد.
https://goo.gl/9oze0n

ندای وظیفه
نتیجه یک سرمایه گذاری صحیح

اگر اهل بازی های اول شخص شوتر باشید احتمااًل همه 
شما بازی های مدال افتخار را به یاد دارید. بازی هایی با تم 
جنگ جهانی دوم و یک موتور بازی بسیار قوی که باعث 
می شد محیط بازی واقعاً شبیه میدان جنگ شود. جیسون 
وست و ووینس زاپال در طراحی قسمت سوم این مجموعه 
با نام allied assaults که اتفاقاً نویسندگی آن را هم استیون 
اسپیلبرگ بر عهده داشت و جوایز بسیار زیادی هم گرفت 
متاکریتیک  از  امتیاز 91  بازی  این  داشتند.  کلیدی  نقش 
گرفت و در نمایشگاه E3 هم با استقبال بی نظیری مواجه 
 Inc شد. در آن زمان جیسون و وینس در استودیویی به نام
2015 فعالیت می کردند و بازی مدال افتخار 3 هم محصول 
همان استودیو است که توسط EA منتشر شد اما پس از این 
بازی تعداد زیادی از دست اندرکاران آن به همراه جیسون و 
 infinity ward وینس از آن جدا شده و استودیویی را با نام
تاسیس کردند، استودیویی که این روز ها همه آن را به خاطر 
بازی های ندای وظیفه به خوبی می شناسند. در آن زمان 
activision که جزو استودیو های قوی بازی سازی بود و 

از موفقیت مدال افتخار 3 به خوبی آگاه بود تصمیم گرفت 

از infinity ward حمایت کند و 30 درصد از سهام این 
شرکت را خرید و به این ترتیب به شکل گیری یکی از بهترین 
بازی های تیراندازی اول شخص یعنی ندای وظیفه کمک 
کرد. بازی ندای وظیفه به قدری با استقبال مواجه شد که از 
سال 2003 که اولین قسمت از این مجموعه منتشر شد تا 
به امسال هنوز هم انتشار قسمت های مختلف آن ادامه پیدا 
کرده است. در واقع دنیای بازی های ندای وظیفه به شش 
سری تقسیم شده است که روایت داستانی متفاوتی دارند.
اولین سری این بازی ها که اولین قسمت آن در سال 2003 
منتشر شد در مورد جنگ جهانی دوم و وقایع و رویداد های 
که  می شود  بازی   6 شامل  مجموعه  این  بود.  زمان  آن 
سه شماره آن اصلی بوده و سه بازی فرعی دارد. قسمت 
شد. بازار  روانه  و  تولید  سال 2005  در  مجموعه  این  آخر 
سری دیگر این مجموعه modern warfare (جنگاوری 
شد  آغاز  آن ها  انتشار   2007 سال  از  که  دارد  نام  مدرن) 
آورد.  مدرن  دوران  به  دوم  جهانی  جنگ  از  را  داستان  و 
سال  در  آن  آخرین  که  داشت  قسمت  سه  هم  بازی  این 
 modern 2011 ساخته شد. البته عنوان دیگری به نام

که  شد  ساخته   2016 سال  در   warfare:remastered

اولین  همان  یا   4 وظیفه  ندای  شده  به روز رسانی  نسخه 
قسمت سری جنگاور های مدرن بود.

شاخه دیگر این بازی شاخه black Ops (عملیات سیاه) 
است که اولین بازی آن با عنوان دنیا در جنگ در سال 
2008 منتشر شد و روایت آن باز هم از جنگ جهانی دوم 
شروع می شود. البته عنوان Black Ops اولین بار به بازی 
منتشر شده در سال 2010 داده شد که ادامه ای بر عنوان 

دنیا در جنگ محسوب می شود.
سری ghosts یا ارواح هم که تنها یک شماره از آن در 
سال 2013 منتشر شده است و انتظار می رود شماره های 
می افتد  دور اتفاق  آینده ای  در  باشد.  کار  در  هم  دیگری 
 ghosts که دنیا رو به زوال است. به نظر می رسید سری
اما  باشد   modern warfare سری  برای  جایگزینی 
ظاهراً Infinite warfare است که قرار است جایگزین 

modern warfare شود.

پیشرفته  نوعی  به  که   Advanced warfare اما  و 
خود  به  تخیلی  تمی  و  می باشد   Modern warfare

می گیرد به این معنی که بازی در آینده ای رخ می دهد که 
سالح های فوق پیشرفته ای در آن وجود دارد. این بازی 

هم در سال 2014 منتشر شد
آخرین سری این بازی که در واقع آخرین بازی منتشر شده 
ندای وظیفه را به عنوان اولین بازی سری در بر می گیرد 
infinite warfare است. بازی که تریلر های ابتدایی آن 

مورد توجه طرفداران سری ندای وظیفه قرار نگرفت اما 
پیش  ماه  دو  همان  یعنی   2016 نوامبر  در  انتشار  پس از 
نظرات مثبت زیادی را به خود جلب کرد هر چند که در 
مورد  خاصی  نوآوری  هیچ  نبود  دلیل  به  نفره  چند  حالت 

انتقاد فراوان قرار گرفت.

در سال های اخیر با رشد تکنولوژی، روز به روز رایانه های 
خانگی و قدرت پردازش آن ها بیشتر می شوند و این باعث 
شده بازی ها از نظر گرافیکی و جلوه های بصری هر سال 
بهتر و بهتر شوند اما زمانی که صحبت از یک بازی خوب 
می شود تنها جلوه های بصری و به اصطالح گرافیک آن 
نیست که مطرح است، چه بسا گاهی یک بازی با گرافیک 
بسیار خوب هم به دل نمی نشیند اما بازی دیگر با گرافیکی 
برای  در واقع  می ماند.  خاطر  به  مدت ها  معمولی  بسیار 
گیمر ها آنچه بیشتر از هر چیز اهمیت دارد گیم پلی و داستان 
و نحوه روایت آن است. اصواًل وجود خالقیت و نوآوری 
می تواند یک بازی را در ذهن نگه دارد و باعث موفقیت 
آن شود به عنوان مثال بازی کماندو ها سبک استراتژی 
منحصر به فردی را به گونه ای بسیار خوب معرفی کرده 
که سال ها در ذهن گیمر ها ماند. البته که گرافیک بسیار 
خوب هم در آن بی تاثیر نبود. بازی کابوی چهارضلعی از 
آن دسته بازی هایی است که از نظر گرافیکی بسیار ساده 
و ابتدایی است به همین دلیل هم نام چهارضلعی را به آن 
داده اند چرا که همه چیز از لبه های تیز درست شده اند و 
شکل های  ساده ترین  بازی  بعدی  سه  مدل سازی های 
ممکن را دارند و شما را یاد بازی های 15 یا 16 سال قبل 
می اندازد اما این گرافیک ساده بسیار هدفمند طراحی شده 
و کاماًل به محیط بازی می خورد. بازی به سبک معمایی 
و اول شخص بوده و در دهه 80 میالدی اتفاق می افتد و 
شما به عنوان یک هکر در آن به ایفای نقش می پردازید! 
بله، هکر دهه 80! شما یک لپ تاپ بسیار بزرگ و سنگین 
دارید که 256 کیلوبایت رم و یک مودم 56,6 کیلوبایتی 
که برای خیلی از ما خاطرات زیادی را زنده می کند دارد. 
در واقع شما صاحب سیستمی هستید که در زمان خودش 
بسیار پیشرفته است. در این بازی هک کردن به معنی نفوذ 
رایانه ای به سیستم های پیچیده نیست بلکه باید دست به 
کار شوید و به ساختمان ها و مکان های امنیتی وارد شده و 
اطالعات و اسناد محرمانه را بدزدید. بازی حس نوستالژیک 
بسیار خاصی دارد. به عنوان مثال شما از نوار های کاست 
موردشان  در  نظری  هیچ  امروزی  نوجوان های  شاید  که 

نداشته باشند برای انتقال داده استفاده می کنید اما آنچه 
بازی را جالب تر می کند استفاده از خط فرمان برای انجام 
برخی کارهاست. در هر ماموریت شما سیستم خود را در 
جایی قرارداده و بعد دوربین از باال صفحه فرمان شما را 
نشان می دهد. بعد از رسیدن به محل مورد نظر و قراردادن 
وسایلتان در جای مناسب بسیاری از کار های شما از طریق 
 command به هم  زیادی  شباهت  که  فرمان  خط  این 
prompt ویندوز دارد انجام می شود. نکته جالب این که 

با استفاده از فرمان help هم می توانید در مورد فرمان ها 
�o (3) در جایی .cam7 اطالعات کسب کنید. مثاًل فرمان
از بازی دوربین 7 را برای مدت 3 ثانیه خاموش نگه می دارد 
و مثاًل اگر شما زمان بیشتری را برای خاموش نگه داشتن 
دوربین انتخاب کنید باعث می شود زنگ خطر به صدا در آید 
و به همین دلیل شما باید برنامه ای با زمان بندی درست 
بنویسید تا بتوانید از پس ماموریت خود برآیید. همان طور 
زمان  برای  پیشرفته ای  بسیار  تجهیزات  شما  گفتیم  که 
خود دارید. به عنوان مثال روباتی دارید که در فاصله نسبتًا 
نزدیک می توانید به صورت وایرلس آن را کنترل کنید و به 
آن فرمان بدهید. هک کردن های بازی بسیار لذت بخش 
زمان، تعقیب  آن  آسمان خراش های  از  رفتن  باال  است. 

کامیون ها با سرعت باال و یا ورود به ایستگاه های فضایی 
همگی بخشی از بازی هستند. بازی فرمان های پیچیده ای 
ندارد اما این که چطور در زمان بندی مناسب این فرمان ها 
را ترکیب کنید. همانطور که گفتیم قبل از شروع به کار شما 
باید وسایل هک خود از جمله لپ تاپ را بر روی یک سطح 
بگذارید و همانطور که گفتیم دید شما به سمت لپ تاپ 
است تا بتوانید فرمان ها را تایپ کنید در عین حال امکان 
نگاه کردن به اطراف با استفاده از ماوس هم وجود دارد و 
به این شکل شما می توانید نتیجه اعمال فرمان خود را در 
محیط ببینید.مثال شما می توانید فرمان باز کردن یک در 
را تایپ کنید و بعد در حالی که به در نگاه می کنید دکمه 
اینتر را بزنید و شاهد باز شدن آن باشید. گاهی اوقات باید 
 CRT از یک دوربین که به صورت وایرلس به یک مانیتور
کوچک متصل می شود استفاده کنید و باید مانیتور آن را 
در جایی بگذارید که در هنگام تایپ دستور ها بتوانید آن 
را ببینید و از اطالعاتی که به واسطه آن در اختیارتان قرار 
می گیرد استفاده نمایید. با این که دیالوگ خاصی در بازی 
در کار نیست چیدمان ها و نوشته ها به قدری خوب و زیبا در 
کنار هم قرار گرفته اند که شما به راحتی می توانید ارتباط 

شخصیت ها را با هم درك کنید. 

بازیشناسی

خبربازی
کابوی چهارضلعی

ترکیبی زیبا از معما و احساس

 رضا رهنمای مقدم


