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پـای تلويزيـون ميخكوب كرده تا شـما را سـرگرم كنـد. بازی هم 
بـه هميـن شـكل اسـت و فقط جنـس آن متفـاوت از فيلم اسـت. 
درسـت اسـت كه يك فيلـم می تواند آموزنـده هم باشـد اما بدون 
شـك شـما به سـينما نمی رويد تـا جديدتريـن متد هـای اخالقی 
را بياموزيـد و می رويـد تـا چند سـاعتی سـرگرم شـويد. متاسـفانه 
در كشـور ما سـرگرم شـدن به جرمـی انكار نشـدنی تبديل شـده 
اسـت و حتمـا بايـد در كنـار آن مـواردی آموزنـده وجـود داشـته 
باشـد تـا كمـی توجيه پذير شـود. اگر همين حـاال در سـنی به جز 
نوجوانـی باشـيد و گيمـر باشـيد احتمـاال كنايه هايـی از اين قبيل 
می شـنويد كـه «بـزرگ شـده ايد و بايـد به فكـر چيزی باشـيد كه 
برايتـان آب و نان باشـد و بـا اين كار ها آينده ای نخواهيد داشـت» . 
ايـن صحبت ها را در حالی خواهيم شـنيد كه همـه بزرگترهايمان 
حـاال يـك موبايـل هوشـمند در دستشـان گرفته اند و بـا عينكی 
كـه در نوك بينـی خـود قرارداده اند مشـغول بازی با موبايلشـان يا 
چرخيدن در شـبكه های اجتماعـی نظير تلگرام هسـتند. از ابتدای 
تاريـخ تاكنـون هم هميشـه هميـن بوده اسـت و مردم سـرگرمی 
را برگزيده انـد تـا از جديت هـای زندگـی خـود فاصلـه بگيرنـد. در 
دوران اوليـه، مردم بـه دور آتش می رقصيدنـد، روی ديوار غار های 
خـود بـا دسـت شـكل جانـوران می سـاختند و نقاشـی می كردند، 
در زمان هـای بعـد هـم هر سـلطانی بـرای خودش يـك مليجك 
داشـت تا اسـباب سـرگرمی اش را فراهم كند و در جهان پيشـرفته 
امـروز هم كنسـول های بـازی را داريم. در حـال حاضر جديدترين 
شـكل سـرگرمی بازی هـای ويدئويـی اسـت. بـازی خـوب هـم 
بـه ماننـد هـر نـوع سـرگرمی و هنر پيشـين، شـامل شـاخه های 
مختلفی می شـود و بدون ترديد نينتندو در اين زمينه اسـتاد اسـت.

 کنسولی متفاوت،
 ترکیبی ازنینتندو های قبلی

كـه  دالری   300 بـا  كـه  بگوييـم  بايـد  چيـز  هـر  از  قبـل 
يـك  تنهـا  می كنيـد  پرداخـت  كنسـول  ايـن  خريـد  بـرای 
كنسـول نصيـب شـما نمی شـود. داك اتصـال بـه تلويزيون، 
شـارژر، بند های   ،HDMI كابـل  كان،  جـوی  كنترلر هـای 
جـوی كان و گريـپ جـوی كان، محتويـات درون جعبـه اين 
كنسـول را تشـكيل می دهند كـه شـما می توانيد هر كـدام از 
آن هـا را بـه تنهايی نيز خريـداری كنيد. يـك كنترلر حرفه ای 
كـه چيـزی ماننـد كنترلر هـای مرسـوم كنسـول های خانگی 
اسـت نيـز بـا نـام Pro Controller بـه صـورت جداگانـه بـه 
فـروش می رسـد. سـخت افزار Joy Con هـم جذابيت هـای 
خـاص خـودش را دارد. چـه بـا يـك كنترلر بـازی كنيـد چه با 
دو تـا، چـه عمـودی آن هـا را در دسـت بگيريـد و چـه افقـی، 
چـه از كنترل هـای حركتـی اسـتفاده كنيـد و چـه دكمه هـا؛ 
جـوی كان و نينتنـدو سـوييچ به شـما انعطاف پذيـری بااليی 
می توانيـد  شـما  سـوئيچ  نينتنـدو  بـا  می دهنـد.  گيم پلـی  در 
شـيوه های متفـاوت بـازی كـردن را تجربـه كنيـد، بازی ها را 
بـا كنترل هـای حركتـی سـاده و لرزش هـای هوشـمند كه در 
هـر جـوی كان قـرار دارد، به دنيـای واقعی خـود بياوريد و اين 
ويژگـی می توانـد برای شـما يك هيجـان و لـذت منحصر به 
فـرد را فراهـم آورد. همچنين با اسـتفاده از گريـپ جوی كان 
كـه در جعبـه نينتندو سـوئيچ قرار گرفته اسـت هـم می توانيد 

از هـر دو جـوی كان ماننـد يـك كنترلر عـادی اسـتفاده كنيد. 
براسـاس نـوع بـازی هـم می توانيـد در هـر دسـتتان از يـك 
جـوی-كان اسـتفاده كنيـد يـا حتـی يكـی از كنترلر هـا را بـه 
دوسـتتان بدهيـد. نكتـه جالـب توجـه ديگـر ايـن اسـت كـه 
اگـر قصـد داريد از سـوئيچ خـود بيرون اسـتفاده كنيـد، كافی 
اسـت كـه جـوی كان هـا را بـه دو طرف سـوئيچ خـود متصل 
كنيـد تا به يك كنسـول دسـتی تبديل شـود. ويژگـی ديگری 
كـه گيمر ها را بـرای خريـد نينتندو سـوئيچ وسوسـه می كند، 
بازی هـای آناليـن اين كنسـول اسـت. بـا بازی هـای آنالين 
نينتنـدو سـوييچ، در هـر زمـان كـه می خواهيـد يـك گـروه 
بـازی آناليـن تشـكيل دهيـد. بـرای بازی هـای چندنفره هم 
می توانيـد از كنترلـر پـرو اسـتفاده كنيـد و هـم از كنترلر های 
جـوی كان، حتـی می توانيد از تركيبـی از آن ها اسـتفاده كنيد. 
نينتنـدو سـوييچ مانند كنسـول های نسـل هشـتم از سيسـتم 
چندنفـره پولـی بهـره می بـرد كـه در پاييـز 2017 راه انـدازی 
ايـن  از  محـدودی  مـدت  بـه  می تواننـد  كاربـران  می شـود. 
شـبكه بـه صـورت رايـگان اسـتفاده كننـد. از ديگـر امكاناتی 
كـه با ارائـه اين كنسـول می توانيـد از آن اسـتفاده كنيد خريد 
از فروشـگاه الكتريكـی نينتندواسـت و شـما می توانيد نسـخه 
ديجيتالـی بازی هـا را از اين فروشـگاه يـا وب سـايت نينتندو 
خريـداری كنيـد. همچنيـن بـا حسـاب رايگانـی كـه توسـط 
نينتنـدو در اختيـار شـما قـرارداده می شـود، قـادر خواهيد بود 
از آخريـن اخبـار و اعالميه هـای ايـن شـركت در رابطـه بـا 

بازی هـا و رويداد هايـش باخبـر شـويد.

نینتندو، یک بازی ساز خوب
خـوب،  بازی سـاز  يـك  كـه  اسـت  شـده  گفتـه  هميشـه 
سـرگرمی های خوبـی می سـازد. بـازی DOOM در سـال 2016 
به عنوان يكی از بهترين بازی های سـال شـناخته شـده اسـت و 
بايـد گفت كـه اين بازی از نظر محتوای داسـتانی خود به شـدت 
فقيـر اسـت و حتی اين بـازی گرافيـك درجه يـك و منحصر به 
فـردی هـم ندارد اما افراد بسـياری هسـتند كه از اين بـازی لذت 
می برنـد. آيـا تا بـه حال از خـود پرسـيده ايد كه به چـه دليلی اين 
بازی به موفقيت رسـيده اسـت؟ اين سـوال تنها يك جـواب دارد 
و ايـن اسـت كـه DOOM به شـكل وحشـتناكی سـرگرم كننده 
اسـت. همه افـرادی كـه اين بـازی را دوسـت دارند عاشـق تكه 

تكـه كـردن هيوال هايی هسـتند كـه در محيـط اين بـازی با آن 
مواجـه می شـوند. بازی هـای مشـابه ديگـری هـم وجـود دارند 
كه بـه رغم آموزنده نبودنشـان، بـه محبوبيت زيادی دسـت پيدا 
كرده انـد و از ميـان آن هـا می تـوان به اوورواچ اشـاره كـرد. با اين 
اوصـاف ايـن نتيجه گيـری قطعـی اسـت كـه همـه بازی هـای 
ويدئويـی تنهـا با يك هدف سـاخته می شـوند و آن هم سـرگرم 
كردن شـما بـه عنوان مخاطـب اسـت. تفاوتی نـدارد كه چگونه 
سـرگرم می شـويد، روی دو پلتفـرم ايكـس باكـس وان و پلـی 
استيشـن 4 بی نهايـت بـازی عالـی و لـذت بخش پيدا می شـود 
كـه هـر فردی با توجـه به اولويت هـای شـخصی اش می تواند از 

ميـان آن ها انتخابی داشـته باشـد.

نینتندو در میان کاربران ایران
كنسـول های نينتنـدو هميشـه در ايران گران قيمـت و كمياب 
بوده انـد و بـا توجـه بـه ايـن كه بـه طـور كل سـرگرمی برای 
مـردم ايران يـك امر لوكس و گـران قيمت به حسـاب می آيد، 
بـرای  آوری  سرسـام  هزينـه  بازی هايـش،  و  كنسـول  تهيـه 
خانوار هـا بـه همـراه داشـته اسـت. بنابرايـن همـان طـور كه 
پيشـتر مفصل گفته شـد، قشـر گسـترده ای، از تجربـه بازی ها 
و كنسـول های نينتنـدو جـا مانده انـد و اين مشـكل يا اشـتباه 
كسـی نيسـت. ولـی تـا به حـال شـده از خودتـان بپرسـيد كه 
چـرا Mario شـناخته شـده ترين و پرفروش ترين سـری بازی 

ويدئويـی تاريـخ بـوده اسـت؟ تا 
به حـال شـده از انتخـاب زلدا به 
بازی  انتظارتريـن  عنوان «مـورد 
سـال آينـده» تعجـب كنيـد؟ يـا 
 Super از خودتان بپرسـيد چـرا
Mario Galaxy بايـد ميانگيـن 

امتيـازات 97 داشـته باشـد؟ مگر 
ماريـو  كـه  نمی شـود  گفتـه 
ايـن  پس چـرا  شـده،  تكـراری 
ماريـوی تكـراری از نـگاه همان 
منتقدينـی كـه آنچارتـد و هيلـو 
را می سـتايند توانسـته ميانگيـن 
97 را كسـب كنـد؟ سـوپر ماريـو 
بـاب  كـدام  هـر  گلكسـی ها 
طراحـی  زمينـه  در  جديـدی 
مراحـل گشـودند و بـدون شـك 
بازی هـای  بهتريـن  دسـته  در 
تاريـخ قـرار می گيرنـد. نينتنـدو 
دارد،  هـم  بسـياری  ضعف هـای 
خصوصـا با شـروع نسـل هفتم، 
منجـر  ناخوشـايندی  اتفاقـات 

شـد تـا وی يـو فـروش ضعيفـی داشـته باشـد و 3DS هـم به 
انـدازه DS موفـق ظاهـر نشـود. Wii يكـی از پرفروش تريـن 
كنسـول های خانگـی و DS بـا فاصلـه ای بسـيار كم از پلـی 
استيشـن 2، دوميـن كنسـول پرفـروش تاريـخ اسـت امـا اين 
شـرايط بـرای Wii U و 3DS تكرار نشـد. گرچـه 3DS تاكنون 
بـا همين فـروش 60 الـی 70 ميليونـی هنوز هم يـك موفقيت 
بـزرگ محسـوب می شـود امـا Wii U يـك شكسـت بـزرگ 
اسـت و كسـی منكـر آن نمی شـود. با وجـود بازی های بسـيار 
بـا كيفيتـی كـه بـرای آن عرضـه شـد، امـا وی يـو كنسـولی 

نيسـت كـه همـه بخواهند داشـته باشـند.

نینتندو سوئیچ، کنسولی تازه نفس
هـر چه تا بـه حال گفتيم، برای يادآوری بيشـتر قدمـت و اعتبار 
نينتنـدو بـود و اكنـون هـم می خواهيـم به كنسـول جديـد اين 
شـركت با نـام «نينتندو سـوئيچ» بپردازيـم. تقريبا از يك سـال 
و نيـم پيش بـود كه شـايعات بسـيار زيـادی پيرامون كنسـول 
جديـد نينتنـدو در فضـای مجازی پخش شـد. اين كنسـول، تا 
مدت هـا بـا نام رمز NX شـناخته می شـد و حتی سـران نينتندو 
نيـز از ايـن كنسـول بـا نـام NX يـاد می كردنـد. باالخـره مهر 
مـاه سـال 1395، زمانـی بـود كـه نينتندو با انتشـار يـك تريلر 
سـه دقيقـه ای، از كنسـول جديـد خـود بـا نـام نينتندو سـوييچ 
رونمايـی و اعـالم كرد كه اطالعات بيشـتر درباره سـخت افزار، 
بازی هـا و زمـان عرضـه ايـن كنسـول را در تاريـخ 24 دی ماه 
سـال 1395 اعـالم می كند. صبـح روز جمعـه، 24 دی ماه طی 
كنفرانـس خبـری نينتندو، اطالعات بسـياری از كنسـول جديد 
اين شـركت ژاپنی اعالم شـد كه شـايد مهم تريـن آن ها تاريخ 
عرضـه و قيمـت نينتندو سـوييچ باشـد. اين كنسـول بـا قيمت 
پايـه 300 دالر در تاريـخ 13 اسـفند روانـه بازار خواهد شـد. اين 
رقم بيشـتر از مقداری اسـت كه پيش از اين توسـط تحليلگران 
و شـايعات بـه گـوش می رسـيد امـا بـا توجـه بـه ويژگی های 
عملكـرد  انتظـار  می تـوان  هيبريـدی،  كنسـول  ايـن  خـاص 
موفقی از آن داشـت. نينتندو سـوييچ يك كنسـول دوگانه است 
كـه هم به عنوان كنسـول خانگـی در حال اتصال بـه تلويزيون 
كاربـرد دارد و هم می توان از آن به عنوان يك كنسـول دسـتی 
اسـتفاده كـرد. در ادامه ايـن كنفرانس، ويژگی هـای خاص اين 
كنسـول از جملـه كنترلر هـای جـوی كان به حضار نشـان داده 
شـد و بازی هـای مختلفـی نيـز بـرای ايـن كنسـول معرفـی 
شـد. حتـی سـران اسـتوديو های معروفـی ماننـد الكترونيـك 
آرتـز و بتسـدا نيـز با حضـور فيزيكـی يا مجـازی خـود برروی 
اسـتيج ايـن كنفرانـس، از بازی هـای خود بـرای اين كنسـول 
رونمايـی كردنـد. از ديگـر ويژگی هـای نينتنـدو سـوييچ كـه 
آن  آناليـن  ويژگی هـای  شـد،  مشـخص  كنفرانـس  ايـن  در 
بـود. نينتنـدو بـه صـورت رسـمی اعـالم كـرد كـه سـوئيچ، 

دارای يـك سـرويس پولـی هماننـد ايكس باكـس اليـو گلد و 
پلی استيشـن پـالس اسـت كـه كاربـران بـا پرداخـت مبلغـی 
بـه صـورت ماهيانـه، می تواننـد عضـو اين سـرويس بشـوند و 
اعـالم شـد اين سـرويس تا پاييـز سـال 2017 رايـگان خواهد 
بـود. از ديگـر اطالعاتی كه در ايـن كنفرانس از كنسـول جديد 
نينتنـدو اعـالم شـد، می توان بـه نبود قفـل منطقـه ای برروی 
اين كنسـول نـام برد. اگـر از طرفـداران قديمی نينتندو باشـيد، 
می دانيـد كـه نينتنـدو عـادت داشـت كه كنسـول های خـود را 
بـا قفل منطقـه ای عرضـه كند. اين مسـئله بـه اين معنـی بود 
كـه اگر شـما كنسـول خـود را از آمريـكا خريـداری می كرديد، 
نمی توانسـتيد از بازی هـای درون بـازار اروپـا اسـتفاده كنيد اما 
سـوييچ ايـن رويـه را تغييـر داده اسـت و ماننـد كنسـول های 
پلـی استيشـن 4 و ايكس باكـس وان، قفـل منطقـه ای برروی 
آن وجـود نـدارد. نينتنـدو در كنفرانـس خـود مدعـی شـد كـه 
سـوييچ، كنسـولی اسـت كه از هر كدام از كنسـول های قديمی 
نينتنـدو، يـك ويژگـی را در خـود دارد. كنسـول جديـد نينتندو، 
يـك كنسـول هيبريـدی اسـت و شـما می توانيد بنا بـه عالقه 
شـخصی خـود، يـا آن را بـه تلويزيون متصـل كنيد و بـه بازی 
كـردن بپردازيـد و يـا از آن به صـورت يك كنسـول قابل حمل 
اسـتفاده كنيـد. سـوالی كـه در اينجا مطرح اسـت، عمـر باتری 
سـوييچ در حالـت قابـل حمـل اسـت كه نينتنـدو مدعی شـده 
اسـت نسـبت به بازی كه در حـال انجام آن هسـتيد، عمر بازی 
كنسـول بيـن 2 و نيـم تا 6 سـاعت خواهد بـود. يكـی از نكات 
بسـيار جالب سـوييچ، كنترلـر جوی كان اسـت كـه دارای يك 
دوربيـن بـرای تشـخيص حركات اسـت. ايـن دوربيـن، عالوه 
بر تشـخيص دادن ژسـت های حركتـی، فاصله را نيـز می تواند 
انـدازه بگيـرد و می تـوان از آن بـه روش هـای خالقانـه ای در 
بازی هـا اسـتفاده كـرد. در ادامـه بيشـتر در ايـن رابطه صحبت 
خواهيـم كـرد كه با دادن 300 دالر آيا تنها يك كنسـول نصيب 
شـما می شـود يا ايـن كـه در جعبـه نينتنـدو سـوئيچ چيز های 
ديگـری هـم بـرای شـما وجـود دارد. همچنيـن در رابطـه بـا 
كـرد. خواهيـم  صحبـت  بيشـتر  كنسـول  ايـن  ويژگی هـای 

بازی های جدید نینتندو سوئیچ
بسـياری  جديـد  بازی هـای  سـوييچ  نينتنـدو  كنفرانـس  در 
بـرای ايـن كنسـول معرفی شـد كه شـايد جذاب تريـن آن ها، 
FIFA بـا همـكاری الكترونيـك آرتز و نسـخه جديـد ماريو به 

نـام Super Mario Odyssey باشـد. البتـه بسـياری از ايـن 
بازی هـا، هنـوز زمـان عرضـه مشـخصی ندارنـد با ايـن حال 
يكـی از مـورد انتظارتريـن بازی هـای چنـد سـال اخيـر يعنی 
The Legend of Zelda: Breath of the Wild همزمـان با 

عرضه كنسـول در تاريخ 13 اسـفند، عرضه خواهد شـد. ديگر 

بـازی جذاب سـوييچ، Splatoon 2 بود. نسـخه اول اين بازی 
بـرروی Wii U بـه يكـی از بهتريـن بازی هـای اين كنسـول 
تبديـل شـده بـود و در حالی كـه بسـياری فكـر می كردند كه 
همـان نسـخه يـك بـرای سـوييچ عرضـه می شـود، نينتندو 
اعـالم كـرد كـه يـك نسـخه كامـال جديـد از ايـن بـازی را 
بـرای كنسـول جديـد خـود در نظـر دارد. بـه هر حال سـوئيچ 
می توانـد يـك نقطه عطف دوبـاره بـرای نينتندو باشـد و بايد 
ديـد كـه با آمـدن ايـن كنسـول چـه آينـده ای بـرای نينتندو 

رقـم خواهـد خورد.


