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معرفیشخصیت

سالید اسنیک

ساليد اسنيك (Solid snake) يا اسنيك كه البته با نام اصلی ديويد شناخته می شود و با 
اسم های مستعار زيادی از جمله مار پير صدا زده می شود يك سرباز نيرو های ويژه است 
كه ضريب هوشی بسيار بااليی داشته و قادر است شش زبان دنيا را به شكل روان صحبت 
كند. او كه در واقع حاصل پروژه ای به نام كودكان مخوف است، پروژه ای كه هدف آن 
افسانه ای  سرباز  يك  و  می شود  ناميده  بيگ باس  كه  است  فردی  از  كلون هايی  ساخت 
ميهن پرستان  نام  به  گروهی  در  كالرك  دكتر  و  زيرو  سرگرد  است.  سرد  جنگ  دوران 
اين پروژه را بدون اطالع خود بيگ باس شروع می كنند. ساليد به معنی جامد را به اين 
خاطر به او داده بودند كه او با توجه به كد های ژنتيكی اش می بايست دارای شخصيت با 
ثباتی می بود در حالی كه برادر دوقلوی او را ليكوئيد (مايع) اسنيك نام نهادند چرا كه او 
برعكس ساليد می بايست شخصيتی غيرقابل پيش بينی می داشت. اين دو پس از مدت 
كمی صاحب برادر ديگری به نام ساليدوس (تركيبی از ساليد و ليكوئيد) نيز شدند. زمانی 
كه بيگ باس موضوع را می فهمد سازمان را ترك می كند و از آن به بعد به صورت غير 
مستقيم و با نام سايفر دستورات خود را ارسال می كرد.در واقع اسنيك (به معنای مار) همان 
رئيس بزرگ يا بيگ باس است كه از اين نام برای تمامی كلون هايش استفاده می شود 
و اين ساليد است كه بازی بيشتر حول او می گردد. او درفاكس به عنوان يك مامور زبده 
استخدام می شود و در اولين ماموريت خود به سازمانی به نام بهشت بيرونی نفوذ می كند 
و يك كالهك هسته ای را ازبين می برد. او متوجه می شود اين سازمان متعلق به رئيس 
بزرگ است و در مبارزه ای او را از بين می برد. البته بعد ها معلوم می شود كسی كه ساليد از 
بين برده كلون ديگری از رئيس بزرگ به نام ونوم (زهر) بوده است. در نهايت ساليد هم در 
مقابل سازمان ميهن پرستان قرار می گيرد و آن را نابود می كند اما به دليل ژنی كه در بدن 
او قرارداده شده دچار پيری زودرس می شود و در انتها سعی به خودكشی می كند كه البته 
نمی تواند به اين كار دست بزند و تصميم می گيرد تا آخر عمر در گوشه ای آرام زندگی كند.

بازیکوچک

آژانس دفاع در برابر زامبی ها

ــيده  ــر كش ــه تصوي ــی ب ــای مختلف ــا و بازی ه ــه در فيلم ه ــی ك ــا! موجودات زامبی ه
شــده اند. از ســری معــروف رزيدنــت اويــل گرفتــه تــا فيلم هــا و بازی هــای 
walking dead و يــا بازی هــای موبايلــی معروفــی ماننــد گياهــان در برابــر 

زامبی هــا. موجوداتــی كــه گاهــی بــدون فكــر و گاهــی هوشــمند بــه تصويــر كشــيده 
شــده اند امــا كشتن شــان هميشــه ســخت اســت. بــازی كوچــك امــروز يــك بــازی 
ــا  ــر زامبی ه ــان در براب ــد گياه ــه مانن ــت ك ــرگرم كننده اس ــا و س ــيار زيب ــن بس آنالي
ــدان كــه زامبی هــا از  ــا كار گذاشــتن ســالح های اتوماتيــك در يــك مي ــد ب شــما باي
ــد. ايــن ســالح ها در طــول مراحــل بيشــتر  ــد آن هــا را از بيــن ببري ــور می كنن آن عب
شــده و امــكان آپگريــد شــدن هــم دارنــد. در مرحلــه اول زامبی هــا از يــك مســير وارد 
ــا در مراحــل بعــدی تعــداد مســير های ورودی  ــد ام ــه ســمت ديگــر می رون شــده و ب
ــالح های  ــتری از س ــت بيش ــا دق ــد ب ــما باي ــود و ش ــتر می ش ــا بيش ــی آن ه و خروج
ــر  ــرای ه ــبك ب ــن س ــتراتژی اي ــای اس ــام بازی ه ــل تم ــد. مث ــتفاده كني ــود اس خ
ســالح بايــد هزينــه بدهيــد و بــه هميــن دليــل بايــد بــا كمتريــن ســالح ممكــن تعــداد 
ــزان  ــد مي ــی مانن ــالح ها فاكتور هاي ــد. س ــای درآوري ــتری را از پ ــای بيش زامبی ه
خســارت وارده، ســرعت عملكــرد و بــرد كاری دارنــد كــه بــا آپگريــد كــردن هــر كــدام 
ــر روی صفحــه وجــوددارد كــه  ــد ب ــوار آپگري ــد يــك ن ــر می كنن ايــن فاكتور هــا تغيي
ــا می رســد شــما  ــه انته ــی ب ــر می شــود و وقت ــا كم كــم پ ــردن زامبی ه ــن ب ــا از بي ب
می توانيــد يــك آپگريــد بــرای يــك نــوع از ســالح های خــود انتخــاب كنيــد. انجــام 

ــم. ــنهاد می كني ــه پيش ــه هم ــرگرم كننده را ب ــازی س ــن ب اي
https://goo.gl/KYL7Iu

سری بازی های کتیبه های قدیمی

دنیایی وسیع و پر از جاذبه های بصری

را  خود  خاص  طرفداران  نقش آفرينی  يا   RPG بازی های
دارند. طرفدارانی كه از بازی حس هايی فراتر از تنها تجربه 
هيجان و سرگرمی می خواهند. بازی های نقش آفرينی با 
دنيای باز (openworld) گيمر را به دنيايی ديگر می برند. 
دنيايی كه برای هر گيمر با توجه به تصميماتی كه می گيرد 
بازی های  كه  است  چيزی  دقيقا  اين  و  است  متفاوت 
اين  شايد  می كند.  متفاوت  را  باز  دنيای  با  نقش آفرينی 
بازی ها خط داستانی مشخصی داشته باشند به اين معنی 
كه در پايان همه به يك جا ختم شوند اما همان طور كه 
در دنيای واقعی هم هميشه مقصد تعيين كننده نيست بلكه 
آن هم از اهميت زيادی برخوردار است در  راه رسيدن به 
بازی های دنيای بازی هم اين قضيه كامال صادق است. 
يك گيمر ممكن است بدون توجه به ماموريت های جانبی و 
اطالعاتی كه به او می دهند تنها خط داستانی را پيش بگيرد 
و ديگری ممكن است تمام راه ها و ماموريت های مختلف 
بازی را امتحان كند. يكی از معروف ترين سری بازی های 
 (elder scrolls) نقش آفرينی، سری كتيبه های قديمی
 oblivion است كه در ايران پس از شماره چهارم آن يعنی

بسيار مورد توجه قرار گرفت. سری بازی های كتيبه های 
توسط  هستند،  اكشن  باز  دنيای  بازی های  كه  قديمی 
استوديوی معروف Bethesda ساخته و منتشر شده اند. سه 
 Skyrim و Morrowind، oblivion باز اين سری يعنی
هر كدام جوايز بهترين بازی سال از جشنواره های گوناگون 
را دريافت كرده اند و سری آن ها بيش از 40 ميليون نسخه 
فروش داشته اند. بد نيست بدانيد قبل از سری كتيبه های 
توليد  ورزشی  بازی های  بيشتر   Bethesda قديمی، 
می كرده و از ده بازی منتشر كرده آن 6 بازی آن ورزشی 
 Hocky league simulator بوده اند، بازی هايی از قبيل
و Final four. جالب اين جاست كه آن ها زمانی تصميم 
به ساخت بازی های نقش آفرينی می گيرند كه با توسعه 
دهندگان بازی جادوگری 7:شواليه های علم تاريك يعنی 
چرا  می شوند  رقابت  يك  وارد   Sir tech استوديوی افراد 
 كه به گفته تد پيترسون يكی از طراحان Bethesda، تيم

پس ساخت  از  كه  می گويند  آن ها  به  صريحا   Sir-Tech 

بازی  آن ها  تالش  اولين  بر نمی آيند.  بازی هايی  چنين 
بازی  يك  نيود  قرار  اصال  واقع  در  كه   arena نام به  شد 

فرد  يك  داستان  بود  قرار  بازی  اين  باشد.  نقش آفرينی 
با دوستانش باشد كه در يك دنيا سفر كرده و در ميادين 
مختلف به جنگ بپردازند تا زمانی كه گيمر عنوان قهرمان 
واقع  در  (كه   Tmriel دنيای  پادشاهی  شهر  در  را  بزرگ 
بازی ها  سری  اين  برای   Bethesda كه  است  دنيايی 
خلق كرده) تصاحب كند اما در حين طراحی بازی و آن 
كششی كه برای ساخت بازی نقش آفرينی در آن ها ايجاد 
شده بود ماموريت های جانبی نقش پر رنگ تری به خود 
گرفتند و تورنمنت ها از اهميت كمتری برخوردار بودند و 
ماموريت های جانبی هم به غار ها و مكان های خارج شهر 
كشيده می شد. اين روند اين قدر ادامه پيدا كرد كه عمال 
ميدان های مبارزه (arena) در بازی گم شدند و بازی به 
يك بازی نقش آفرينی تمام عيار تبديل شد. همين قضيه 
هم باعث شد Bethesda زمان پايان بازی را كه قرار بود 
مصادف با كريسمس 1993 باشد از دست بدهد و بازی را 
در اوايل 1994 روانه بازار كند. از دست دادن كريسمس 
باعث شد بازی در ابتدا فروش چندانی نكند و تنها 20 هزار 
نسخه از آن توزيع شد اما پس از اين كه بازی وارد بازار شد 
و دست به دست چرخيد رفته رفته محبوبيت آن باال رفت 
و هر ماه نسخ بيشتری از آن به فروش می رفت و با اين كه 
بازی باگ داشت اما به دليل سبك جديدی كه در دنيای باز 
ايجاد كرده بود بسيار مورد توجه قرار گرفت. بازی بعدی 
آن ها كه تد پيترسون به عنوان سرپرست طراحی در آن 
نقش داشت Daggerfall بود كه به كاربران اجازه می داد 
مختلف  مهارت های  تعيين  با  را  خود  شخصيتی  كالس 
تشكيل دهند و از اولين موتور های واقعا سه بعدی به نام 
XnGine استفاده می كرد. اين بازی هم با استقبال نسبتا 

خوبی مواجه شد هر چند كه باز هم از وجود باگ های زياد 
رنج می برد و چند پچ برای آن منتشر شد. 

هميشه يكی از هيجان انگيز ترين حس های دوستداران 
بازی های  در  است.  سرعت  حس  تجربه  هيجان، 
و  سرعت  حس  كه  بازی هايی  هميشه  هم  رايانه ای 
طرفداران  از  می كنند  منتقل  گيمر ها  به  را  هيجان 
خاص خودشان برخوردار بوده اند. چه اين حس سرعت 
و  قايق ها  يا  بوده  مسابقه ای  ماشين های  طريق  از 
جديد  تكنولوژی های  وجود  با  اما  فضايی،  سفينه های 
از  واقعی تر  بسيار  می تواند  حس  اين  مجازی  واقعيت 
قبل شود اما با توجه به اين كه هدست های مجازی هنوز 
آن طور كه بايد و شايد جای خود را در ميان گيمر ها باز 
و  توليد كننده ها  برای  بازار  اين  به  شدن  وارد  نكرده اند، 
می برد،  زمان  هنوز  رايانه ای  بازی های  بزرگ  ناشران 
هر چند كه اين روند با سرعت بسيار زيادی رو به رشد 
را  هيجان  كه  بازی هايی  كنار  در  موسيقی  قطعا  است. 
مهمی  نقش  می كنند  منتقل  گيمر  به  سرعت  طريق  از 
ايفا می كند به خصوص زمانی كه نقش تعيين كننده ای 
بازی هايی  ريتميك  بازی های  باشد.  داشته  بازی  در 
به  را  گيمر  موسيقيايی  ريتم  سنجش  حس  كه  هستند 
چالش می كشند. بازی thumper بازی است كه حس 
هيجان سرعت را با موسيقی و جلوه های بصری تلفيق 
بازی  اين  می كند.  متفاوت  دنيايی  وارد  را  شما  و  كرده 
بر روی ريل انجام می شود و شما بايد در زمان های الزم 
كه ضربه های موسيقی تعيين می كنند دكمه ها را فشار 
شده  تندتر  ضربه ها  ريتم  می رويد  جلوتر  چه  هر  دهيد. 
تند  ريتم  اين  تلفيق  می كنند.  بيشتر  را  خطا  احتمال  و 
بر انگيز  چالش  بسيار  فريب دهنده  بصری  جلوه های  با 
است. تجربه حركت در اين بازی، به خصوص زمانی كه 
از عينك هايك واقعيت مجازی استفاده می كنيد، بسيار 
سوسك  يك  شما  بازی  اين  در  است.  متفاوت  و  خاص 
با بدنه كروماتيك را بر عهده می گيريد كه در مجموعه 
در هم تنيده ای از كابل ها و ليزر ها و... با سرعتی بسيار 
باال حركت می كند. در همين حين شما صدای درام را 
در يك گوش و صدا هايی با ريتم های متفاوت و تند را 
در گوش ديگر می شنويد. تنها راه پيروزی در اين بازی 

سريع  فضای  در  شدن  رها  و  ريتم  به  سپردن  گوش 
متوجه  كردن،  بازی  مدتی  پس از  است.  آن  خشن  و 
می شويد كه اين غريزه شماست كه هدايت را بر عهده 
شده ايد.  بازی  در  غرق  شما  واقعی  معنای  به  و  گرفته 
بازی چالش های زيادی دارد هرچند كه گاهی تكراری 
شدن موانع ممكن است دلچسب به نظر نرسند اما ريتم 
تند بازی به همراه هيجانی كه به گيمر منتقل می كند 

اين تكرار را جبران می كند.
كه گاه  رنگارنگ  نور های  از  راهرو هايی  در  گرفتن  قرار 
همراه  به  می شوند،  همراه  تاريكی  در  شدن  غرق  با 
موسيقی خوب كه با فضای خاص بازی شما را به دنيايی 
متفاوت می برد thumper را بيش از پيش در اين ژانر 
تركيبی تبديل به يك موفقيت بی چون و چرا می نمايد. 
بازی هايی  برای  سرآغازی  بتوان  را   thumper شايد 
ايده های  تك  تك  شايد  چند  هر  خواند  سبك  اين  در 
استفاده شده در بازی را بتوان در بازی های بسيار قديمی 
مثل سونيك يا amplitude ديد اما تركيب اين ايده ها 
كه  است  كاری  متفاوت  بازی  يك  به  آن ها  تبديل  و 
بر آمده اند.  پس آن  از  خوبی  به   thumper سازندگان 
درست است كه اين بازی با هدست های مجازی حال و 

هوای خاص و متفاوتی ايجاد می كند اما اين بدان معنی 
نيست كه انتشار آن برای بازی در صفحه نمايش تنها 
برای در برگرفتن بازاری بزرگتر باشد چرا كه تجربه اين 
كيفيت هم  با  و  خوب  نمايش  يك صفحه  بر روی  بازی 
بازی  اين  است.  لذت بخش  و  متفاوت  بسيار  تجربه ای 
و  شده  منتشر  ويندوز  هم  و   4 استيشن  پلی  برای  هم 
كرده  جلب  خود  سمت  به  هم  بسياری  مثبت  نظر های 
بهترين  برای  هم  بازی  اين  كه  بدانيد  نيست  بد  است. 
صداگذاری  و  موسيقی  بهترين  برای  هم  و   VR بازی 
كانديد شده است و اين نشان از كيفيت باالی آن در اين 
دو زمينه است. بد نيست بدانيد كه اين بازی توليد يك 
شركت تازه كار به نام Drool است و خالق اصلی آن دو 
و  هنر مند  و  موزيسين  گيبسون،  برايان  نام های  به  نفر 
مارك فالری برنامه نويس و طراح است. برای آشنايی با 
اين دو نفر و اين كه ببينيد چه طور می توان با امكانات نه 
چندان باال هم در ماركت بازی سازی موفق شد به شما 
بازی  اين  ساده  سايت  به  سری  حتما  می كنيم  توصيه 
يعنی thumpergame.com بزنيد. اين بازی امتياز 9 
از 10 را گيم اسپات، IGN و استيم گرفته و در متا كريتيك 
است. كرده  خود  آن  از  را  84درصد  باالی  امتياز  هم 

بازیشناسی

خبربازی
Thumper

ترکیبی خارق العاده از هیجان و خالقیت

 رضا رهنمای مقدم


