
ســال دهم/شــمـاره چهارصد و چهل و هفت /چهـارشنبـه 13 بهمن 1395
1  Fe b r u a r y  2 0 1 7  /  w w w. K h o r a s a n n e w s . c o m

معرفیشخصیت

هیدئو کوجیما
در ایـن هفتـه قصـد داریـم نـه درمورد یـک شـخصیت از یک بـازی رایانـه ای بلکه 
در مـورد یکـی از بزرگتریـن طراحـان ایـن شـخصیت ها و داسـتان های رایانـه ای 
شـد )و  ظاهـر  بازی هـا  از  یکـی  در  نیـز  او  خـود  کنیـم (کـه  صحبـت  او  زندگـی  و 
بازی هـای  خالـق  و  کارگـردان  کوجیمـا،  هیدئـو  جـز  نیسـت  کسـی  شـخص  آن 
متال گیـر. کوجیمـا در سـال 1963 در ژاپـن بـه دنیـا آمـد و در ابتـدا عاقـه بسـیار 
زیـادی بـه هنرپیشـگی داشـت امـا رفتـه رفتـه بـه سـمت داسـتان نویسـی گرایش 
پیـدا کـرد و بـرای مجـات ژاپنـی داستان می فرسـتاد، نکتـه ای کـه خیلـی جالـب 
بـه  را  کوجیمـا  داسـتان های  ژاپنـی  مجـات  از  هیچ کـدام  کـه  اسـت  ایـن  اسـت 
علـت طوالنی بـودن چـاپ نمی کردنـد چـرا کـه آن هـا بـه دنبـال داسـتان هایی بـا 
حداکثـر 100 صفحـه بودنـد و کوجیمـا بـرای آن هـا داسـتان های 400 صفحـه ای 
می فرسـتاد.وی کـه متوجـه شـد ممکـن اسـت در داستان نویسـی موفقیـت چندانی 
کسـب نکنـد بـه سـمت فیلم سـازی رفت امـا در نهایـت وارد رشـته اقتصاد شـد! در 
دانشـگاه و در اوقـات بیـکاری بـه بـازی و بازی سـازی عاقمند شـد و در ذهن خود 
ایده هـای بـازی زیـادی می پرورانـد و ایـن عاقـه او به بازی سـازی و فیلم سـازی 
بـرود  رایانـه ای  بازی هـای  کارگردانـی  سـمت  بـه  وی  شـد  باعـث  هـم  کنـار  در 
امـا مشـکل آن بـود کـه تـا آن زمـان چنیـن سـمتی در بازی هـای رایانـه ای رایـج 
نبـود! بـه هـر حـال وقتـی کوجیمـا درسـش را تمام کـرد بـا این کـه چیز زیـادی از 
برنامه نویسـی نمی دانسـت بـا رویا هـا و ایده هـای خـود وارد شـرکت کونامی شـد 
و آن هـا را تحـت تاثیـر خاقیـت خود قـرارداد بـه گونه ای کـه او را به عنـوان مدیر 
پـروژه اسـتخدام کردنـد.او در ابتـدا بـه دلیـل عـدم آشـنایی بـه علـم رایانـه مـورد 
تمسـخر قـرار می گرفـت. اولیـن بـازی طراحـی شـده توسـط کوجیمـا ماجراجویـی 
پتگوئـن بـود کـه بـرای رایانه های MSX سـاخته شـد و در زمـان خودش بـه عنوان 
یکـی از بهتریـن بازی هـای ایـن رایانه بـه خاطـر گیم پلی، عمـق، تنـوع و گرافیک 
سـه بعـدی موزائیـک شـکل خـود شـناخته شـد. داسـتان در مـورد پنگوئنی بـه نام 
طایـی  سـیبی  بایـد  پرینسـس  پنگوئتا، پنگوئـن  معالجـه  بـرای  کـه  اسـت  پنتـارو 
رایافتـه و بـه خانـه بیـاورد! در سـال 1986 امـا کوجیمـا پـروژه متال گیـر را آغـاز 
انقـاب  بـا  را  بازی سـازی  صنعـت  بلکـه  او  حرفـه ای  زندگـی  تنهـا  نـه  کـه  کـرد 
مواجـه کـرد و از آن زمـان بـود کـه بازی هـای رایانـه ای شـکلی سـینمایی بـه خود 
30 سـال  2015 در کمـال نابـاوری از کونامـی پـس از  گرفتنـد. کوجیمـا در سـال 
اخـراج می شـود و اسـتودیوی بازی سـازی خـود را تاسـیس می کنـد و حـال همه در 
انتظـار بازی جدیـد او یعنـیdeath stranding هسـتند که با تریلـر فوق العاده اش 

عاقه منـدان را میخکـوب کـرده اسـت.

بازیکوچک

)SWIFT NINJA( نینجای زیرک

اگـر قبـا بـا میکـرو و سـگا بـازی کـرده باشـید بـازی هـای الک پشـت های نینجا را 
بـه خوبـی به خاطـر خواهیـد داشـت. در بین بازی هـای اکشـن الک پشـت های نینجا 
از محبوبیـت خاصـی برخـوردار بودنـد. بـه طـور کلـی نینجا هـا در بازی هـای رایانه ای 
شـخصیت های بسـیار زیـرک و توانمندی هسـتند کـه عـاوه بر توانایی هـای فیزیکی 
معمـوال هـوش و ذکاوت باالیـی هـم دارند. خب بازی های اکشـن همیشـه پـر طرفدار 
بوده انـد و سـرعت و چابکـی هـم از المان هایـی اسـت کـه هـر گاه در یک بـازی دخیل 
می شـوند هیجـان آن بسـیار بـاال مـی رود. در نینجـای زیـرک شـما از دیواره هایی باال 
می رویـد کـه ایـن دیواره هـا مـوازی هـم قـرار دارنـد و دشـمنان هـم در روی آن هـا 
حرکـت می کننـد و شـما بـرای از بیـن بـردن دشـمنان بایـد بین ایـن دو دیـوار حرکت 
کنیـد و بـا تکنیک هـای شمشـیر زنی خـود آن هـا را از بین ببرید. اگـر این دشـمنان را با 
تعـداد زیاد و پشـت سـر هـم از بیـن ببرید به شـما امتیاز هـا و تکنیک های خاصـی داده 
می شـود کـه به پیشـروی شـما کمـک موثـری می کننـد. یکـی دیگـر از جذابیت های 
ایـن بـازی این اسـت کـه رکوردی بـوده و شـما می توانید با ثبـت رکـورد در آن دیگران 
را بـه چالـش بکشـید. هر چه بیشـتر در بازی پیشـروی کنید و امتیاز شـما بیشـتر شـود 
رکـورد بهتـری را ثبـت می کنیـد. بازی هـای ایـن چنینـی همیشـه شـما را بـه چالـش 
می کشـند کـه رکـورد باالتری ثبـت نمایید و هر دفعـه به سـراغ آن بروید. ایـن بازی را 
می توانیـد در مرورگـر خـود و بـا اسـتفاده از لینـک زیر انجـام دهید و رکورد هـای خوبی 

در سـطح دنیـا بزنیـد. ایـن بـازی را می توانید در لینـک زیر پیـدا کنید:
https://goo.gl/2t3sQ0

سایلنت هیل

ترکیب بازی و روانشناسی

ژانر ترسناک در بازی های رایانه ای از آن دسته از ژانر هایی 
است که یا بازی های بسیار موفقی در آن تولید شده اند 
و یا بازی هایی که فروغ چندانی نداشته و خیلی سریع به 
فراموشی سپرده شده اند. همان طور که قبا هم گفته ایم 
در بسیاری از مواقع زمانی که حرف از بازی های ترسناک 
به میان می آید ذهن ها به سمت رزیدنت اویل و یا تنها 
در تاریکی می روند. بازی هایی که هر کدام در نوع خود 
بسیار درخشان هستند به خصوص رزیدنت اویل که بار ها 
و بار ها در مورد آن گفته ایم اما همیشه در بین بازی های 
داشته اند  روان شناختی  المان های  که  آن هایی  ترسناک 
و  داشته اند  همراه  به  خود  با  هم  را  متفاوتی  تاثیرگذاری 
Silent Hill شاید بتوان معروف ترین سری این بازی ها را
یا همان تپه خاموش نامید.بازی هایی که با داستان های 
بسیار پیچیده ذهن گیمر را به شدت درگیر می کردند. این 
بازی ها عاوه بر این که از جلوه های بصری بسیار باالیی 
برخوردارند پیچیدگی های داستانی بسیار باالیی هم دارند 
و همین پیچیدگی داستانی است که ذهن گیمر را مدت ها 
درگیر می کند. سایلنت هیل توسط کیچیرو تویاما خلق شد 

و توسط استودیو مشهور کونامی توسعه یافت و پخش شد. 
اولین نسخه آن در سال 1999 برای پلی استیشن روانه 
بازار شد و در مورد هری میسون بود که در جست وجوی 
دموی  می رسد.  هیل  سایلنت  عجیب  شهر  به  دخترش 
ابتدای این بازی بسیار تاثیر گذار بود. داستان از این قرار 
بود که هر میسون به همراه دخترخوانده اش شریل (و به 
خواست او، چند سال پس از مرگ همسر هری) به سمت 
شهری به نام سایلنت هیل می روند. در نزدیکی سایلنت 
در  دختر خوانده اش  به  شبیه  دختری  شمایل  هری  هیل 
جاده می بیند و برای این که با او تصادف نکند ماشین را 
منحرف می کند که این باعث می شود ماشین به پایین دره 
می آید  هوش  به  این که  پس از  می شود.  بیهوش  و  بیفتد 
متوجه می شود شریل در ماشین نیست. او از ماشین پیاده 
شده و خود را در فضایی مه آلود می یابد و ناگهان شریل 
را می بیند اما وقتی او را صدا می کند متوجه می شود که 

شریل از او دور می شود.
فضای  تغییر  زیباست.  بسیار  بازی  داستان  فضا سازی 
ناگهانی شهر سایلنت هیل و رفتن آن به دنیایی دیگر و 

شکل گیری یک فضای شیطانی حس ترس را به زیبایی 
هر چه تمام تر القا می کند. در این بازی مشخص می شود 
باعقایدی  خاص  فرقه ای  هیل  سایلنت  در  واقع  در  که 
عجیب زندگی می کنند و تغییر حالت شهر هم به آن ها 
جواب  را  سایلنت هیل  منتقدان  از  بسیاری  بر می گردد. 
کونامی به رزیدنت اویل کپ کام می نامیدند و برخی هم 
آن را به تقلید از رزیدنت اویل متهم می کردند البته خط 
متفاوت  قدری  به  هیل  سایلنت  روایت  نحوه  و  داستانی 
رزیدنت  با  آن  اشتراک  نقطه  تنها  شاید  که  بود  عمیق  و 
اویل سبک ترسناک و فضا های تاریک بود که در عین 
حا المان های جدیدی از ترس نبودند. یکی دیگر از نقاط 
قوت سری سایلنت هیل پایان های متفاوت آن است. در 
واقع هر بازی سایلنت هیل با توجه به اتفاقات داخل بازی 
چندین پایان متفاوت را رقم می زند. در سایلنت هیل 2 
که داستان کاما متفاوت و مستقلی را دارد این پایان های 
مختلف بسیار خودنمایی می کنند. داستان سایلنت هیل دو 
از این قرار است که جیمز سودرلند به دنبال همسرش که 
فوت کرده اما با نامه ای او را به سایلنت هیل فرا می خواند، 
می رود. بسیاری سایلنت هیل 2 را بهترین بازی این سری 
می دانند و شاید کمتر کسی بتواند کله هرمی، یکی از به 
بازی های  تاریخ  منفی  شخصیت های  یادماندنی ترین 
رایانه ای را فراموش کند.پس از سایلنت هیل 2 و تا سال 
که  شده اند  ساخته  نیز  دیگر  هیل  سایلنت  پنج   2012
را  خود  به  مخصوص  داستانی  پیچیدگی های  کدام  هر 
دارند اما همه و همه در همان شهر خیالی سایلنت هیل 
اتفاق می افتند. به هر حال سایلنت هیل را باید یکی از 
موفق ترین و تاثیرگذارترین بازی های رایانه ای تاریخ در 
ژانر خود نام برد. شاید نزدیک ترین بازی به این سبک را 

بتوان بازی alan wake نام برد.

اون ها  در  پیروزی  و  مختلف  مسابقه های  در  شرکت 
بازی های  دارد.  دلنشینی  و  خاص  احساس  همه  برای 
کامپیوتری زیادی هم برای ارضای این حس در انسان 
برگزار  مختلفی  ژانرهای  در  مسابقه ها  شده اند.  طراحی 
چه  آن ها  ترین  هیجان انگیز  از  یکی  قطعا  اما  می شوند 
در دنیای واقعی و چه در دنیای مجازی مسابقات است. 
بازی های کامپیوتری زیادی در این سبک ساخته شده اند 
همان  یا  راننده  بازی  قدیمی  گیمرهای  همه  احتماال  و 
که  است  یادشان  خوب  و  دارند  خاطر  به  خوب  را  درایور 
چالش  بازی  اول  پارکینگ  در  گواهی نامه  گرفتن  چقدر 
که  آن قدر  اتوموبیلرانی  بازی های  همه  بود! اما  برانگیز 
باید و شاید موفق نبودند چرا که با وجود انواع مختلفی از 
ماشین ها باز هم به دلیل گیم پلی تکراری، پس از مدتی 
روندی تکراری پیدا می کردند البته گاهی بازی های مثل 
کردن  اضافه  با   Need for speed:most wanted

و  می کردند  پر  را  خا  این  نیمه  و  نصفه  سناریوی  یک 
خوبی  بازی های  از  هورایزن  فورتزا  بازی های  سری  اما 
بودند که پس از مدت ها دوباره عاقه مندان به بازی های 
کننده و  خیره  گرافیک  آوردند.  وجد  به  را  اتوموبیلرانی 
در  گراندز  پلی  استودیو  که  شخصی سازی  زیاد  امکانات 
یک  از  را  انتظارات  داد  قرار  گیمرها  اختیار  در  بازی  این 
بازی مسابقه ای به میزان زیادی باال برد. در نسخه دوم 
فورتزا هورایزن جنوب فرانسه و شمال ایتالیا آن قدر زیبا 
فضاسازی  نمی شد  واقعا  که  بود  شده  کشیده  تصویر  به 
بهتری را برای یک بازی اتومبیلرانی متصور شد اما پلی 
کند  عمل  هم  آن  از  بهتر  می تواند  که  داد  نشان  گراندز 
فراهم  و  استرالیا  کشیدن  تصویر  به  با  سوم  نسخه  در  و 
محیط  شامل  هم  که  بزرگ  بسیار  نقشه  یک  کردن 
شهری و هم محیط اطراف آن می شود دنیای جدیدی 
سرسبز،  جنگل های  است.  کرده  باز  گیمرها  روی  به  را 
ساحل زیبا و محیط صحرایی متفاوت به همراه شرایط 
طبیعی  کاما  را  فضا  که  دینامیک  کاما  هوایی  آب و 
داده اند  هم  دست  در  دست  همه  و  همه  می دهد  جلوه 
این  اتومبیلرانی  بازی های  کامل ترین  از  یکی  با  که 

را  مسابقات  تنوع  بزرگ  نقشه  این  شویم.  مواجه  سبک 
بازی هم  نقشه  از  قسمت  هر  در  و  است  برده  باال  بسیار 
حاوی  کدام  هر  که  دارند  وجود  گوناگونی  فستیوال های 
که  است  این  جالب  نکته  هستند،  خود  خاص  مسابقات 
طرفداران  و  بروید  پیش  بیشتر  فستیوال  یک  در  چه  هر 
را  آن  گسترش  امکان  کنید  کسب  بازی  در  بیشتری 
خواهید داشت. یکی از مسابقات بسیار هیجان انگیز که 
تنها در شب انجام می شود، مسابقات خیابانی است که از 
هیجان خاصی برخوردارند چرا که در آن ها باید تنها به 
 Show case نور چراغ های خود متکی باشید و اما شاید
هورایزن  فورتزا  مسابقات  نوع  متفاوت ترین  بتوان  را  ها 
این  به  بازی ای  برای  آن ها  تعداد  متاسفانه  که  برد  نام 
در  که  مسابقاتی  است!  عدد   5 تنها  و  کم  بسیار  بزرگی 
قطار  این  بلکه  نیستند  اتومبیل ها  شما  رقیب های  آن ها 
و قایق و هلیکوپتر هستند که شما باید با آن ها مسابقه 
در  هورایزن  فورتزا  قبل  سری  مثل  هم  باکت ها  بدهید! 
آن وجود دارند. مسابقاتی که در آن ها ماشینی خاص را 
در اختیار گرفته و در چالش هایی مثل زدن رکورد سرعت 
یا زمان و یا دریقت شرکت می کنید. یکی از خوبی های 
این بازی این است که برای پول در آوردن و خریدن یک 

ماشین بهتر الزم نیست به سختی تاش کنید و زمان 
بسیار زیادی صرف کنید بلکه به علت تنوع باالی انواع 
مسابقه ها می توانید سریع پول جمع کنید و البته این بدان 
معنا نیست که در تمام مسابقات می توانید با اختاف اول 
شوید بلکه راه های زیادی در اختیار شما قرار گرفته است. 
از استخدام درایواتارها که در واقع بازی کنان دیگر هستند 
و شرکت دادن آن ها در مسابقات مختلف و کسب در آمد 
تصادفی  صورت  به  بازی  هر  از  بعد  که  جایزه هایی  تا 
ممکن است به شما تعلق بگیرد.درایواتارها مبحث بسیار 
بازیکن  یک  حرکتی  الگوی  واقع  در  و  دارند  پیچیده ای 
واقعی را در پیش می گیرندکه با بازی کردن به صورت 
آناین این درایواتارها هم در واقع به روز می شوند و وجود 
استودیوی  کارهای  بدیع ترین  از  یکی  می توان  را  آن ها 
 350 از  بیش   3 هورایزن  فورتزا  در  برد.  نام  گراندز  پلی 
ماشین شبیه سازی شده اند از المبورگینی چنتاریو که در 
ماشین های  تا  گرفته  نشسته ایم  آن  پشت  بازی  شروع 
مخصوص جاده های صعب العبور و ماشین های مختلف 
آمریکایی و اروپایی و شرقی. امکانات شخصی سازی هم 
آن قدر زیاد شده که شما حتی می توانید بوق ماشین را هم 

شخصی سازی کنید. 

بازیشناسی

خبربازی
Forza Horizon 3

زیبایی بصری در کنار هوش مصنوعی فوق العاده

 رضا رهنمای مقدم


