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معرفیشخصیت

جاناتان بلو

جاناتـان بلـو (Jonathan Blow) در صنعـت بازی سـازی فرد بسـیار شـناخته شـده و 
مهمـی اسـت و در حوزه بازی سـازی مسـتقل نمادی از اسـتمرار و تالش برای رسـیدن 
بـه موفقیـت و تحقـق رویاهـا. بلـو در کارنامـه خـود عـالوه بـر بسـیاری از پروژه هـای 
 the (2008) و braid پراکنـده در حوزه هـای مختلـف مربوط به بـازی به خاطـر دو اثـر
witness (2016) شـناخته می شـود کـه بسـیار مـورد تحسـین منتقدین قـرار گرفته اند

و  می نوشـت  مطلـب   Game Developer Magazine مجلـه  بـرای  سـال ها  او 
کارگاه هـای طراحـی بـازی تجربـی بسـیاری را میزبانـی کرده اسـت و اکنـون در حوزه 

سـرمایه گذاری روی ایـده مسـتقل هـم فعالیـت چشـمگیری دارد.
بلـو متولـد سـال 1971 م اسـت. پـس از طـی کـردن تحصیـالت پایـه در رشـته علـوم 
رایانـه مشـغول بـه تحصیـل شـد امـا این راهـی نبـود که میـل شـدید او بـه طراحی را 
پاسـخگو باشـد و تنهـا یـک ترم پیـش از فـارغ التحصیلـی از دانشـگاه انصـراف داد. در 
 silicon ابتـدا در شـرکت های مختلفـی کار های قـراردادی انجام داد و حتی در شـرکت
graphics وظیفـه پورت کردن بازی Doom روی set-top device را عهده دار بود.

در 1996 شـرکت بازی سـازی خـود را بـه همـراه یکـی از دوسـتانش راه اندازی کـرد اما 
بـازی سـه بعـدی آن هـا کـه نبـرد تانک هـا را شبیه سـازی می کـرد بـه دلیـل ضعـف 
سـخت افزار در آن زمـان بـه اتمام نرسـید هر چند روش های گرافیکی اسـتفاده شـده در 

ایـن نسـخه اولیـه بعد هـا بـا همـکاری IBM در playstation 3 بـه کار رفت.
در سـال 2004 او نمونـه اولیـه از یـک بـازی را طراحـی کـرد کـه بازیکـن می توانسـت 
زمـان بـازی را به عقـب باز گردانـد. این بازی بـا نـام braid در سـال 2006 در کنفرانس 
بازی هـای مسـتقل جایـزه بهتریـن طراحـی را بـرد. بلـو تـا سـال 2008 روی ایـن نمونه 
 xbox اولیـه کار کـرد و موسـیقی و گرافیک بـازی را بهبود بخشـید و برای انتشـار روی
live آمـاده کـرد در آن زمـان او چهـل هزار دالر بدهی داشـت و دویسـت هـزار دالر هم 

روی بازی سـازی سـرمایه گذاری کـرده بـود. Braid در هفتـه اول توسـط 55 هـزار نفـر 
خریـداری شـد. بازی به موفقیت بزرگی دسـت پیدا کـرده بود. خود بلو گفت مـن از بازی 
پولـی کسـب نکـردم تا یـک روز اعـدادی بـا صفر های زیـاد در حسـاب بانکـی ام دیدم.
پـروژه بعـدی او the witness نـام داشـت و با سـرمایه شـخصی وی در مدت 8 سـال 
سـاخته شـد که یک بـازی 3D بود و شـامل حل تعـداد زیـادی از معما هـای هزارتو بود. 

هـر چنـد بـازی نظر منتقـدان را جلب نمـود اما موفقیـت braid را تکـرار نکرد.
پـروژه بعـدی بلـو موقتـا Game 3 نامیـده شـده و بـه گفته او شـامل یک رونـد طراحی 
20 سـاله می شـود کـه بـه بازه هـای کوتـاه شکسـته خواهـد شـد. به گفتـه او بـازی در 

سـبک پازلـی نخواهـد بود.

بازیکوچک

The swapper

بازی دوبعدی معموال به دلیل سبک و سیاق آن عالقه مندان خاصی دارد. برخی می گویند 
سبک دوبعدی ما را به یاد super Mario می اندازد ولی عناوینی وجود دارند که با طراحی 
خوب لذت بخش استاندارد های شناخته شده در یک سبک را جابه جا می کنند بازی امروز 
یکی از همین هاست The swapper محیط سرد و تاریکی را پیش رویتان می گذارد با 
معما هایی که گا ها متحیرتان می کند. همه چیز آرام و بی صدا پیش می رود در واقع بازی 
تمام عوامل حواس پرت کن را حذف کرده تا تمام تمرکز شما را به سمت فلسفه عمیقش 
و صحبت های کوتاه فکورانه اش ببرد. بازی به شما این امکان را می دهد که حداکثر چهار 
نمونه یا clone از خودتان بسازید. از دیدگاه بازی همین کافی است. در تمام مدت گویی 
بازی به شما یک نصیحت می کند؛ «فکر کنید» نه فقط به معما های گاها پیچیده ای که 
با تردستی تمام طراحی شده اند بلکه به تک تک لحظاتی که در بازی سپری می کنید 
به تمام توانایی هایی که بازی به شما می دهد تا طرز فکر کردنتان را گسترش دهد. به 
گونه ای که اگر با فلسفه بازی همراه نباشید و راهی جدید برای مرز احتماالت در نظر 
نگیرید بسیاری از معما های بازی به نظر غیر قابل حل می آید. معما های بازی با استفاده 
از همین قابلیت ساخت clone حل می شود و پیش می رود و گاهی حلشان واقعا ذهنتان 
با  بازی  گرافیکی  طراحی  بود.  خواهد  تازه  و  بخش  لذت  تجربه ای  اما  می کند  درگیر  را 
این که دوبعدی است اما جزئیات چشم نوازی دارد و اصال خسته تان نمی کند. گیم پلی 
کامال روان است و بعد از مدت کوتاهی کامال به آن عادت می کنید. یکی از جذابترین 
از  را  آن ها  بر می خورید.  آن ها  به  وبیگاه  که گاه  است  کوتاهی  جمالت  بازی  بخش های 
دست ندهید تا لذت بازی را برایتان دو چندان کند. در انتها آدرس کوتاه شده دانلود بازی 

در اختیار شما قرار گرفته است.

بازی مستقل چیست؟

نگاهی به بازی سازی مستقل و اهمیت آن

لحظه اتمام یک بازی را همه ما تجربه کرده ایم و از آنجایی 
باالی  بلند  لیست  که  رسیده  اتمام  به  بازی  می فهمیم 
سازندگان بازی نمایش داده می شود و ما شروع می کنیم 
انتهای  در  ما  که  فراوانی  نام های  غرور.  حس  تجربه  به 
بازی می بینیم یک به یک در ایجاد تجربه ای لذت بخش 
بزرگ  شرکت های  بوده اند.  دخیل  بازی  انجام  مدت  در 
افراد  این  و...   EA، Ubisoft، blizzard مانند بازی سازی 
را با هزینه های هنگفت استخدام می کنند تا تجربه یک 
بازی منحصر به فرد را به بازیکنان القا کنند. خدا پشت و 
سرسامآور  هزینه های  این  کردن  صرف  اما  پناهشان!!! 
شکست  صورت  در  که  چرا  است  دولبه  شمشیر  یک 
پروژه از نظر اقتصادی ضربه بزرگی به این شرکت ها وارد 
می کند. اصال کم نیستند شرکت هایی که بعد از شکست 
بازیشان کارشان به تعطیلی کشیده و عطای بازی سازی 
را به لقایش بخشیده اند. این خطر همیشگی شرکت های 
بزرگ را در همه حوزه ها از جمله بازی سازی بسیار محتاط 
می کند. یعنی آن ها را مجبور می کند تنها روی ایده هایی 
سرمایه گذاری کنند که موفقیت آن ها تا حدودی تضمین 

شده باشد بازی های سبک تیراندازی سبک Racing و... 
و تنها هرساله با نسخه های متفاوت و امکانات و گرافیک 
بهتر. و این جاست که بازی سازان مستقل خود را نشان 
می دهند. گروه ها و شرکت های کوچک که نه در آن ها از 
سرمایه های چند میلیون دالری خبری است و نه از گروه 
طراحان چندصد نفری اما آن ها کاری را می کنند که هیچ 
شرکت بزرگی نمی تواند انجام دهد یعنی طراحی بازی هایی 
که هرگز یک شرکت بزرگ ریسک طراحی و انتشار آن را 
نمی پذیرد. ایده هایی خاص، گیم پلی هایی دوست داشتنی 
و فراموش نشدنی. بازی world of goo را به یاد بیاورید، 
طراح آن یک تیم دو نفره با نام مستعار 2d boy بود یا بازی 
super meat boy، آن هم یک تیم دو نفره داشت که 

بازی را با سرمایه شخصی ساختند. بازی ها و بازی ساز های 
مستقل گستره بسیار وسیعی دارند و سبک ها و ایده ها تابعی 
از قوانین از پیش تعیین شده نیست.بازی ساز های مستقل 
مشغول  بازی  طراحی  به  وقت  تمام  صورت  به  الزاما  هم 
نیستند و گا ها شغل اصلی آن ها چیز دیگری است از کار در 
یک اداره تا نجاری و در زمان های آزاد خود به طراحی بازی 

از  ای  مجموعه  رایانه ای  بازی های  می پردازند.  رایانه ای 
المان های تاثیر گذار است که گرد هم میآیند و شما را درگیر 
می کنند از جمله داستان بازی، طراحی بصری، موسیقی 
و گیم پلی، تمام این موارد به خودی خود می تواند عامل 
موفقیت یک بازی باشد. کم نیستند بازی های ساده ای که 
در مدت کوتاهی طراحی و با گرافیک دوست داشتنی و 
گیم پلی اعتیادآور خود در میان بازیکنان بسیار محبوب 
می شوند و به موفقیت بزرگی می رسند نمونه کامال شناخته 
شده این مورد بازی موبایل flappy bird است که توسط 
Dong Nguyen طراحی شد و با گیم پلی اعتیادآور خود 

موفقیت عظیمی کسب کرد.
اما با وجود مثال های موفقی که برخی از آن ها را نام بردیم 
حوزه بازی سازی مستقل اصال مانند بهشت برین نیست و 
چالش های خاص خود را دارد و اتفاقا نرخ شکست در آن 
بسیار باالتر از نرخ شکست بازی های غیر مستقل است. 
طراحی بازی هنری زمان بر است و چالش های فنی آن به 
مراتب بیشتر از دیگر حوزه های طراحی است از طراحی 
گیم پلی گرفته تا طراحی سمعی و بصری و... و به تمام 
به  بازی تان  رساندن  و  بازاریابی  و  انتشار  چالش  این ها 
بازیکنان را هم بیفزایید. برای نمونه حتی یکی از طراحان 
بازی super meat boy که پیشتر به عنوان یک بازی 
موفق از آن یاد کردیم در مراحل پایانی ساخت بازی بر اثر 
فشار کاری دچار افسردگی شده بود. در کشور خودمان هم 
بازی سازی مستقل حوزه نسبتا موفقی است و خوشبختانه 
چند  هر  بسیارند  کشور  در  خالق  و  خوب  بازی سازان 
بازی های داخلی معموال از دیدگاه طراحی گرافیکی دچار 
ضعف هستند اما به مرور در حال پیشرفت به سمت طراحی 
بازی هایی با استاندارد های بین المللی هستیم و عناوین 

موفقی در این حوزه را می توان نام برد. 

همان طور که می دانید بازی های مبارزه ای از طرفداران 
زیادی  بسیار  تعداد  زمان  گذر  در  اما  برخوردارند  زیادی 
با   team ninja استودیو  که  شده اند  تولید  آن ها  از 
بازی  البته  می شود.  Ninja Gaidenشناخته  عنوان 
 1988 سال  در  که  بود  پلتفورمری   Ninja Gaiden

 The swapper بعد ها اما  شد  منتشر   Tecmo توسط 
از Tecmo به منظور ساخت dead or alive و قسمت 
بازی   2008 سال  در  نهایت  در  و  شد  جدا  آن  بعدی 
و  کرد  تولید   360  XBobx برای   Ninja Gaiden 2را 

و   Team Ninja توسط  که  شد  بازی  اوین  به  تبدیل 
جدا از نام Tecmo توسط مایکروسافت منتشر شد البته 
Tecmo هم یک ورژن تقویت شده از آن را برای پلی 

استیشن 3 با نام Ninja Gaiden Sigma 2 منتشر کرد. 
قهرمان این بازی ها یک نینجا به نام ریو هایابوساست 
است.  برخوردار  باالیی  مبارزه ای  توانایی های  از  که 
بازی های Ninja Gaiden را باید از اولین بازی هایی 
دنیای  وارد  را  شمشیرزنی  و  نینجایی  سبک  که  دانست 
با  و  امروز  به  تا  را  آن  البته  و  کردند  رایانه ای  بازی های 
بازی  اما  داده اند  ادامه  جدید  بازی های  استاندارد های 
جدید team ninja ادامه ای بر ninja Gaiden نیست 
انحصاری  طور  به  که  است  جدیدی  کامال  بازی  بلکه 
برای پلی استیشن منتشر خواهد شد. جالب است بدانید 
این بازی ابتدا در سال 2005 معرفی شد و قرار بود یک 
سال بعد از آن یعنی در سال 2006 برای پلی استیشن 3 
افتاد!  تعویق  به  امروز  به  تا  آن  ساخت  اما  شود  معرفی 
به نام ویلیام  غربی  سامورایی  یک  داستان هم  قهرمان 
شمشیر  یک  مثل  می تواند  قضیه  این  که  است  آدامز 
یک  نقش  در  آدامز  حال  هر  به  اما  کند  عمل  لبه  دو 
سامورایی ظاهر شده و تابع قوانین آن هاست. این بازی 
به  مربوط  آن  وقایع  که  است  نقش آفرینی  اکشن  یک 
ویلیام  نقش  در  باید  گیمر ها  است.  ژاپن  در   1600 سال 
انسان ها  شامل  که  دشمنانی  با  بسته  محیط هایی  در  و 
هستند،  یوکای)  نام  (به  طبیعی  ماورای  موجودات  و 
بجنگند. می توان در فضای بازی حرکت کرد و به سمت 

مقاصد مختلف رفت و یا می توان از طریق منوی بازی 
ور  آن  و  این ور  یافت.با  دست  ماموریت  یک  منطقه  به 
رفتن در بازی می توان به جمع آوری آیتم های مختلف 
از درون جعبه ها یا سرباز های مرده پرداخت. این آیتم ها 
شامل آمریتا (امتیاز های تعیین کننده میزان تجربه شما 
و  سالح ها  و  است)  بازی  درون  ارز  (که  طال  بازی)،  در 
و  سالح ها  این  می توان  می شود.  جنگی  لباس های 
مکان های  هم  بازی  در  فروخت.  را  جنگی  لباس های 
به  آن ها  از  بازی  ذخیره  برای  که  دارند  وجود  مقدسی 
عنوان چک پوینت استفاده می شود و این بدان معناست 
ویلیام  باشد.  آسانی  بازی  خیلی  نیست  قرار   Nioh که 
می تواند با تکنیک هایی که در طول باز آپدیت می شوند 
به دشمنان حمله کند، جاخالی بدهد و در مقابل حمالت 
آن ها از خود دفاع کند، در بازی نوار استقامتی به نام کی 
وجود دارد که هر زمان استقامت ویلیام کاهش می یابد 
در برابر حمالت دشمن آسیب پذیر تر می شود. اگر زمان 
مناسب وجود داشته باشد او با استفاده از حرکتی به نام 
پالس کی می تواند آن را بازیابی کند. با باال رفتن تجربه 
این دست  می شود و  قوی تر  یا همان EXP، ویلیام هم 
شماست که آن ها را در تقویت کدام شاخه مهارتی ویلیام 

سامورایی  از:  عبارتند  مهارتی  شاخه های  کنید.  استفاده 
که مهارت های جنگ تن به تن را تقویت می کند. نینجا 
ستاره ها  مانند  راه دور  سالح های  مهارت های  که  بازی 
زمینه  در  که  اونمیو  و  می نماید  تقویت  را  (شوریکن ها) 

تولید و استفاده از طلسم ها است. بازی Nioh گرافیک 
زیبایی دارد و از نظر بصری شما را راضی نگه می دارد 
هر چند که انتظار می رفت پس از این تاخیر طوالنی در 
هر  به  اما  باشیم  قوی تری  گرافیک  شاهد  بازی  انتشار 
هوش  و  باس ها  و  دشمنان  تنوع  و  روان  گیم پلی  حال 
مصنوعی خوب بازی، همه و همه باعث می شوند شما 
تجربه منحصر به فردی داشته باشید. بسیاری Nioh را 
شبیه به بازی Dark Souls می دانند که البته با این که 
 Nioh که شود  باعث  نباید  اما  نیست  بی راهی  مقایسه 
بازی  این  که  چرا  ببینیم   Dark Souls از  کپی  یک  را 
بازی های  تکراری  المان های  از  خیلی  که  این  عین  در 
نقش آفرینی را دارد اما در عین حال ظرافت های خاص 
خود را هم دارد که باعث می شوند گیمر به هیچ عنوان 
احساس خستگی نکند. امتیاز گیم اسپات به این بازی 9 
از 10 است و به طور کلی میانگین امتیازات آن 87 از 100 
می باشد که این خود نشان دهنده کیفیت خوب آن است.
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