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معرفیشخصیت

الی

همانطـور که می دانید شـخصیت پردازی نقش بسـیار مهمـی در یک بـازی رایانه ای ایفا 
می کنـد و چـون گیمـر به جای آن شـخصیت بـازی می کند و خـود را در شـرایط او حس 
می کنـد اهمیـت آن دوچنـدان می شـود امـا آیـا تـا به حـال به شـخصیت هایی که شـما 
حتـی نمی توانیـد آن هـا را کنتـرل کنید هم فکـر کرده اید؟ آیا تا به حال شـده شـخصیت 
غیرقابـل کنتـرل یـک بازی بـه اندازه شـخصیت اصلـی بازی کـه کنتـرل آن را بر عهده 
داریـد برایتان مهم باشـد؟ اگـر بـازی آخریـن بازمانـده (The last of us) را تجربه کرده 
باشـید قطعـا و یقینا شـخصیت الی این مشـخصات را برای شـما داشـته اسـت. درسـت 
اسـت کـه شـما در نقـش جوئـل بـازی می کنیـد و الی توسـط هـوش مصنوعـی کنترل 
می شـود امـا رابطـه ای کـه بین الـی و جوئل بـه وجود می آیـد به قـدری و زیبـا و واقعی 
اسـت کـه نمی توانیـد بـه راحتـی از آن بگذریـد و همـان طـور کـه الـی بـه انـدازه دختر 
جوئـل بـرای او مهـم می شـود این احسـاس را به شـما هـم منتقـل می کند که دوسـت 
داریـد بـا تمـام قوا تـالش کنید تا الـی زنده بمانـد. الی یک دختر چهارده سـاله اسـت که 
در دنیایـی ترسـناک و پـر از ناراحتـی بـزرگ شـده و هر گز دنیـای قبل از شـیوع بیماری 
سراسـری را ندیـده و خانـواده خـود را هـم از دسـت داده اسـت در عین حال شـخصیتی 
بسـیار شـوخ طبع و جـذاب دارد. زیبایـی شـخصیت پردازی الـی در ایـن اسـت کـه او به 
شـدت واقعـی اسـت. نـه ابر قهرمـان اسـت و نـه توانایی هـای خارق العـاده دارد و همین 
باعـث می شـود که حتـی عدم توانایی او در سـوت زدن هـم برایمان جالب باشـد و زمانی 
کـه او یـاد می گیـرد چطـور سـوت بزند ما هـم درون خود احسـاس شـعف و خوشـحالی 
داشـته باشیم.شـخصیت الـی در عیـن سـادگی پیچیدگی های غیـر قابل درکـی دارد که 
مـا را بـه سـمت او جـذب می کنـد. مثـال او تصـور چنـدان درسـتی از حیوانات نـدارد اما 
دایناسـور ها موجـودات مـورد عالقه او هسـتند! الـی یکـی از مهم ترین مهره هـای بازی 
آخریـن بازمانده اسـت کـه انصافا به بهترین نحو ممکن شـخصیت پردازی شـده اسـت.

بازیکوچک

موتور سواری در حومه

بازی هـای ورزشـی معمـوال طرفداران مشـخصی دارنـد. البتـه فوتبـال و اتوموبیل رانی 
همیشـه جـزو پرطرفدارتریـن بازی هـای ورزشـی بوده انـد. بـه طـور کلـی بازی هـای 
ورزشـی کـه حـس رقابـت را بر می انگیزنـد طرفدار های بسـیار بیشـتری دارنـد در عین 
حـال زمانـی کـه حریف شـما هـوش مصنوعی اسـت و نـه یک انسـان واقعـی جذابیت 
خـود را از دسـت می دهنـد و تکـراری می شـوند، حتـی در بازی هـای بزرگی در سـطح 
fifa و یـا PES هـم زمانـی کـه شـما بـا رایانـه بـازی می کنید حتی نصـف زمانـی که با 

یـک فـرد واقعی بـازی می کنید لـذت بخش نبـوده و پـس از مدتی تکراری می شـوند و 
شـما الگو هـای بـازی را به خاطر می سـپارید امـا در مورد بازی های ورزشـی که اساسـا 
یـک نفـره هسـتند قضیـه این طـور نیسـت. ممکـن اسـت بپرسـید مگر می شـود یک 
بـازی ورزشـی یـک نفـره هم وجود داشـته باشـد کـه در عین حـال کشـش باالیی هم 
داشـته باشـد. خـب بازی یک نفـره امروز به همین صورت اسـت و شـما باید با اسـتفاده 
از یـک موتـور و هدایـت و پـرش آن در زمین هـای مختلـف آن را بدون این کـه به خود 
ضربـه بزنیـد بـه پایـان خـط برسـانید. کنترل بازی بسـیار سـاده اسـت اما گاهـی برای 
رسـیدن بـه خـط پایان باید بسـیار دقـت کنیـد. آن چه کـه این بـازی را چالـش برانگیز 
می کنـد ایـن اسـت که فیزیـک بسـیار حساسـی دارد و اگر شـما زیـاد یا کـم گاز بدهید 
می توانـد منجـر بـه شکسـت شـود و نکته دیگـر این که هـر مرحله بـا موانعی کـه دارد 
بایـد در کمتـر از یـک زمان مشـخص به پایـان برسـد.این موانـع عبارتند از سـکو های 

شـیب دار و منحنی، بشکه، السـتیک و...
شما می توانید این بازی را در لینک زیر بازی کنید:

https://goo.gl/ZjxnRU

خیز آرام بازی های مبتنی بر داستان

کردن  سرگرم  بازی  یک  هدف  مهم ترین  قطعا 
روان تر  بازی  گیم پلی  چه  هر  و  اون ست  مخاطب های 
نگه  راضی  بیشتر  و  بیشتر  را  مخاطب  بازی  این  باشد 
جذابیت  در  که  چیز هایی  مهم ترین  از  یکی  اما  می دارد 
بازی می تواند نقش به سزایی داشته باشد و حتی گیم پلی 
و  بازی  داستان  دهد  قرار  خود  تاثیر  تحت  هم  را  بازی 
نحوه روایت و فضا سازی آن است. شاید بازی هایی مثل 
سوپرماریو و سونیک بیشتر از هر بازی دیگری مخاطبان 
یک  از  بیشتر  هرگز  قطعا  اما  باشند  کرده  سرگرم  را  خود 
در  که  تعریفی  نبوده اند،  هم  شدن  سرگرم  برای  بازی 
عصر جدید بازی های رایانه ای شاید آن قدر ها که باید و 
بسیار  شاخه های  رایانه ای  بازی های  نباشد.  کامل  شاید 
زیادی دارند و قطعا شوتر ها و اکشن های اول شخص و 
یا سوم شخص همیشه در باالی لیست قرار داشته اند اما 
آیا تا به حال شده بعد از انجام یک بازی رایانه ای داستان 
و یا پیچیدگی شخصیت های آن شما را به فکر فرو ببرند؟ 
خوب  احتماال  است  افتاده  زیاد  شما  برای  اتفاق  این  اگر 
مراتب  به  می تواند  رایانه ای  بازی های  تاثیر  که  می دانید 

بیشتر از فیلم ها باشد شاید به همین دلیل است که هیدئو 
کوجیما، کارگردان افسانه ای بازی های رایانه ای اعتقاد دارد 
که بازی ها می توانند جای فیلم ها را هم بگیرند. زمانی که 
شما کنترل شخصیت یک بازی را بر عهده می گیرید حتی 
اگر در داستانی خطی پیشروی کنید باز هم حس هم ذات 
و  می شود  عمیق تر  بسیار  شخصیت  آن  با  شما  پنداری 
همه حرکات و دیده ها و شنیده های آن شخصیت را بهتر 
درک می کنید و این باعث می شود شما بیشتر و بیشتر در 
داستان و اتفاق های آن درگیر باشید. هر از چندگاهی هم 
بازی هایی ارائه می شوند که خط داستانی آن ها به گیم پلی 
و ماهیت بازی آن می چربد یعنی بیشتر از آن که در آن ها 
بازی کنید در آن ها زندگی می کنید! به این معنا که شما به 
عنوان یک شخصیت در بازی به این ور و آن ور می روید 
و با افراد مختلف حرف می زنید و گاهی هم تصمیم گیری 
می کنید. بازی هایی از قبیل فارنهایت یا گرگی در میان ما 
هستند.  بازی ها  قبیل  این  از   ( The wolf among us)

نحوه مواجهه افراد با این گونه بازی ها هم به دوگونه است: 
یا بسیار به آن ها عالقه نشان می دهند و یا به طور کلی 

آن ها را به عنوان بازی قبول نداشته و از نظرشان کامال 
خسته کننده است. حقیقت این است که جنبه سرگرمی این 
بازی ها کمی متفاوت است و به جای این که شما را مدتی 
از تفکرات روزمره دور نگه دارند بیشتر و بیشتر به فکر فرو 
می برند و شاید تا حدی باعث خستگی فکری هم شوند. 
خب قطعا کسانی که بازی را برای رهایی از دغدغه های 
و  نمی پسندند  را  بازی ها  نوع  این  دارند  دوست  فکری 
بسیار  نظرشان  به  خاص  حرکتی  هیجان  نبود  دلیل  به 
خسته کننده و مالل آور هم می آید. البته بازی هایی مثل 
مکس پین توانستند این فضای داستانی و گیم پلی مهیج 
را به خوبی در کنار هم قرار دهند و خب بسیار هم محبوب 
شدند.اما آیا تولید یک بازی رایانه ای با محوریت داستانی 
و بدون یک گیم پلی خالقانه چقدر می تواند موفق باشد؟ 
جواب دادن به این سوال بسیار سخت است چرا که روند 
حرکتی بازی های رایانه ای به میزان عجیبی در حال تغییر 
است و نمی توان فرمول خاصی برای آن ها مشخص کرد. 
درست است که گیم پلی همچنان مهم ترین بخش یک 
بازی رایانه ای به شمار می رود و گیم پلی ضعیف می تواند 
گیم پلی  یک  اما  درآورد  پای  از  را  خوب  بسیار  ایده  یک 
معمولی به همراه یک داستان مناسب به همراه فضا سازی 
زیبا هم می تواند یک بازی را به یک شاهکار تبدیل کند و 
این انقالبی است که به آرامی در بازی های رایانه ای اتفاق 
امکان  که  پیشرفته  مصنوعی های  هوش  وجود  می افتد. 
خلق دنیا هایی با امکان تعامل دینامیکی را فراهم می کنند 
باعث شده فضا های بازی از آن حالت خشک و تکراری در 
آمده به گونه ای که با هر بار ورود به یک ناحیه با اتفاقات 
متفاوتی مواجه شویم، اتفاقاتی که شاید در روند داستانی 
بازی نقش چندانی نداشته باشند اما به طور قطع از مال ل آور 

بودن تکرار می کاهند. 

جزو  نقش آفرینی  و  ماجراجویی  اکشن  سبک  بازی های 
گرویتی  و  هستند  رایانه ای  بازی های  طرفدارترین  پر 
راش هم یکی از این بازی هاست که توسط پروژه سایرن 
برای پلی استیشن ویتا ساخته شده است. داستان این بازی 
توسط نائوکو ساتو نوشته شده و کیچیرو تویوما کارگردانی 
آن را بر عهده گرفته اند. احتماال کیچیرو تومویا را به خاطر 
و  می شناسید  خوبی  به  هیل  سایلنت  مانند  شاهکاری 
بازی  یک  باید  راش  گرویتی  که  می زنید  حدس  احتماال 
خوش داستان و متفاوت باشد و باید بگوییم حدس شما 
کامال درست است! گرویتی راش در مورد بازی با جاذبه 
است و همین باعث شده عالوه بر داستان خوب از فیزیک 
متفاوتی نیز برخوردار باشد. داستان بازی گرویتی راش در 
شهری خیالی و معلق در هوا با نام هکسویل اتفاق می افتد 
و در مورد دختری به نام کت (Kat) است که حافظه خود 
را از دست داده و با گربه ای سیاه و مرموز آشنا می شود که 
به او توانایی کنترل جاذبه را می آموزد. کت از این قدرتی 
که به تازگی به دست آورده برای محافظت مردم شهرش 
از توفان جاذبه ای که آن ها را تهدید می کند و هیوال هایی 
به نام Nevi استفاده می کند.گرویتی راش در زمان انتشار 
بازی  این  باز  دنیای  کرد.  کسب  خوبی  بسیار  امتیاز های 
تمام  و  بود  خارق العاده  بسیار  ویتا  پلی استیشن  بر روی 
عناصر بازی های نقش آفرینی مثل افزایش سطح و هوش 
مصنوعی مناسب را در برداشت. استفاده از ژیروسکوپ پلی 
استیشن ویتا نیز نقش بسزایی در گیم پلی بازی داشت اما 
سازندگان این بازی بیکار ننشستند و قسمت دوم این بازی 
را برای پلی استیشن 4 منتشر کردند. این بازی در ادامه 
اولین قسمت گرویتی راش ساخته شده است و داستان آن 
کامال دنباله ای برای قسمت اول است. البته اگر قسمت اول 
را بازی نکرده اید در ابتدای بازی به آن پرداخته می شود 
 Gravity rush:overture البته بهتر است انیمیشن کوتاه
را هم تماشا کنید. این بازی هم مثل قسمت اول در یک 
دنیای زیبا و با گرافیکی به مراتب زیباتر اتفاق می افتد. با 
پایان بازی اول، سوال های بی جواب زیادی برای شما باقی 
می مانند که جواب همه آن ها را در این بازی خواهید گرفت 

سوال هایی از قبیل این که کت کیست و از کجا آمده و اصال 
دلیل توفان جاذبه چیست؟ در واقع با بازی کردن قسمت 
دوم به خوبی در می یابید که کیچیرو تویوما در همان ابتدا 
این بازی را دو قسمتی دیده بود و یکی از دالیل آن هم 
این بود که می دانست داستان و کشش بازی فراتر از این 
است که در پلی استیشن ویتا دیده شود. بعد از موفقیت بازی 
در پلی استیشن ویتا (اولین شماره این بازی را می توان از 
موفق ترین بازی های پلی استیشن ویتا بر شمرد)، تویوما 
توانست با استفاده از فناوری های جدیدتر و امکانات بیشتر 

این بازی را آن طور که تصور کرده بود درست کند.
شدن  اضافه  و  بازی  فضای  شدن  بر گسترده  عالوه 
مکان های بیشتر، حرکات مبارزه ای کت هم بیشتر شده 
کت  توانایی های  به  هم  جدیدی  جاذبه ای  حالت های  و 
اضافه شده اند یکی از امکانات جدید این بازی که بسیار 
هم می تواند سرگرم کننده باشد دوربین عکاسی او است! 
با استفاده از دوربین عکاسی کت می توانید از مناظر زیبای 
بازی عکس بگیرید و آن ها را به اشتراک بگذارید. حتی 
امکان سلفی گرفتن هم دارید به طوری که خود کت هم 
در تصویر باشد! این بازی امکان بازی کردن به صورت 
آنالین هم دارد و می توانید دوستان خود را به چالش های 

مختلف دعوت کنید مثال آن ها باید بتوانند گنجینه هایی را 
در بازی پیدا کنند و هر که سریعتر این کار را انجام دهد 
صاحب رکورد شده و به شما جایزه (توکن ) تعلق می گیرد 
که با آن ها می توانید آیتم های مختلفی مانند طلسم ها که 
بازی  از  نسخه  این  در  کت  توانایی های  بردن  باال  برای 
هم  بازی  این  طلسم های  نمایید.  تهیه  شده اند  اضافه 
گروه بندی های مختلفی دارند برخی برای باال بردن سطح 
سالمت استفاده می شوند و برخی دیگر برای باال بردن 
توانایی ها و برگشت پذیری سریع توانایی جاذبه. در طول 
 Ore نام به  سبزرنگی  سنگ های  شکستن  با  هم  بازی 
می توانید این طلسم ها را به دست آورید. گرویتی راش 2 
یک بازی تمام عیار است و شاید تنها در موضوع و داستان 
بتوان آن را با قسمت اول مقایسه کرد. عالوه بر گرافیک 
و امکانات بازی هوش مصنوعی آن ها پیشرفت شگرفی 
پویا  کامال  آمد ها  و  رفت  و  زنده  موجودات  تمام  و  دارد 
هستند و حتی عکس العمل هایی متناسب با حرکات شما 
انجام می دهند. این هوش مصنوعی بازی به قدری خوب 
گرویتی  دنیای  در  راه رفتن  از  شما  که  شده  پیاده سازی 
راش به هیچ عنوان خسته نمی شوید و از دنیای آن لذت 

می برید. 

بازیشناسی

گرویتی راشخبربازی

حس خوب غلبه بر جاذبه

 رضا رهنمای مقدم


