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معرفیشخصیت

گوردون فریمن

شخصیت اصلی بازی های نیمه عمر از شرکت ولو است. او یک دانشمند فیزیک نظری است 
که برای حفظ نسل بشر در مقابل بیگانگان و هم چنین نیرو های انسانی که نتیجه شکست 
تحقیقات آزمایشگاهی هستند، مبارزه می کند. نکته جالب در مورد شخصیت گوردون این 
است که اصال حرف نمی زند و با این حال یکی از محبوبترین شخصیت های تاریخ بازی های 
رایانه ای است.در زمانی که واقعه بلک میسا اتفاق می افتد گوردون فریمن 25 ساله است و 
از دانشگاه ام آی تی فارغ التحصیل شده است و نکته جالب بازی این است که قهرمانان او را 
اینشتین، ریچارد فاینمن و استیون هاوکینگ تشکیل می دهند. موسسسه ای به نام اینسبورگ 
در اتریش تحقیقاتی را برای انتقال ماده انجام می دهد که توجه دکتر فریمن را به خود جلب 
می نماید اما پس از مدتی از کند پیش رفتن پروژه راضی نیست و از تحقیقات دانشگاهی خسته 
می شود. استاد او دکتر آیزاک کلینر مسئول یک پروژه تحقیقاتی در بخش دولتی است که مرکز 
تحقیقات بلک میسا نام دارد و به گوردون پیشنهاد کار می دهد و او نیز به امید این که تحقیقات 
این موسسه در زمینه محاسبات کوآنتومی و اختر فیزیک است آن را می پذیرد. مسئولیت دکتر 
فریمن در بلک میسا بیشتر به مسائل طبیعی و آزمایشات این چنینی مربوط می شود. در یکی 
از این آزمایشات در بلک میسا فریمن و همکارانش در فضا و زمان حفره ای ایجاد می کند و 
موجوداتی دارای هوش از بعدی به نام xen وارد ساختمان بلک میسا می شوند و به همه حمله 
ور می گردند و فریمن خود را در این درگیری نه تنها هدف بیگانه ها بلکه هدف واحد مبارزه با 
خطرات زیست محیطی (HECU) که یک واحد نظامی ایاالت متحده آمریکا است می بیند. 
فریمن در عین ناباوری از این حادثه نجات پیدا می کند و در حالی که توسط ژHECU تحت 
تعقیب است به وسیله برخی از دانشمندان بخش المبدا به xen منتقل می شود و بعد از نابودی 
رهبر بیگانگان فردی به نام GMAN را مالقات می کند که همیشه وی را تحت نظر داشته 
است. او فریمن را به نقاط مختلفی از زمین و xen تله پورت می کند ودر نهایت بر روی یک 
قطار دو انتخاب را در جلوی او می گذارد.یا برای او کار کند و یا در xen تنهاگذاشته شود تا بمیرد.

بازیکوچک
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بازی هـای فضایـی و مبـارزه در فضـا از اولیـن بازی هـای رایانـه ای بوده انـد کـه در آن 
سـفینه های فضایـی و تیر هـای لیـزری همیشـه حضـور داشـته اند. بـازی کـه امـروز 
می خواهیـم معرفـی کنیـم یـک بـازی بـا تـم فضایـی امـا فضایـی فکـری اسـتراتژی 
و در عیـن حـال بسـیار سـاده و خالقانـه اسـت. در ایـن بـازی سـفینه های شـما در واقع 
مثلت هـای سـاده ای هسـتند کـه در ابتـدای بـازی رنـگ آن هـا را انتخـاب می کنیـد و 
ایـن مثلث هـا (کـه در ابتـدای بـازی تنها سـه عـدد هسـتند) توانایی شـلیک تیـر دارند. 
در فضایـی کـه شـما هسـتید المان هـای دیگـری هم وجـود دارند کـه در واقـع می توان 
آن هـا را سـفینه نامیـد و شـما با شـلیک کـردن به سـمت آن هـا بـا اسـتفاده از کلیک یا 
دکمـه مـاوس می توانیـد آن هـا را بـه شـکل خـود درآورید. سـفینه های شـما بـه دنبال 
بـه  و  هسـتند  دشـمن  واقـع  در  کـه  دیگـری  سـفینه های  می کننـد.  حرکـت  مـاوس 
رنگ هـای دیگـری در ایـن بـازی وجـود دارنـد بـه دنبـال شـما آمـده و به سـمت شـما 
شـلیک می کنـد در صورتی کـه تیـر آن هـا به هـر یـک از اعضای شـما برخـورد کند آن 
عضـو بـه سـفینه های دشـمن می پیونـدد و بالعکـس. بـه همین ترتیب شـما باید سـعی 
کنیـد بـا از بیـن بـردن دشـمن ها کم کـم خودتـان را بـزرگ کنیـد و بـا بـه کارگیـری 
یـک اسـتراتژی درسـت در صفحـه حرکـت کنید چـرا کـه گاهی با یـک کلونـی بزرگ 
از دشـمنان مواجـه می شـوید کـه در صـورت رویارویی مسـتقیم قطعا شکسـت خواهید 
خـورد و بایـد سـعی کنید یـا از آن فـرار کنید و یـا از جهت دیگـری به آن ها حملـه کنید. 
ایـن بازی در عین سـادگی بسـیار اسـتراتژیک بـوده و در عین حال بسـیار سـرگرم کننده 
اسـت و شـما را بـه چالش می کشـد. ایـن بـازی را می توانید بـا کلیک بـر روی لینک زیر 
https://goo.gl/vAzAkr در مرورگر خود بازی کنید و از آن لذت ببرید. 

چگونه وارد وادی بازی های رایانه ای شویم

ساخت و تولید بازی های رایانه ای شاید یکی از جالبترین 
زمینه  در  تنها  نه  کار ها  درآمدترین  پر  حال  عین  در  و 
است  کاری  زمینه های  کلیه  در  بلکه   IT و  تکنولوژی 
کار  عنوان  هیچ  به  می دانید  احتماال  که  طور  همان  اما 
احتماال  که  باشید  کردن  بازی  اهل  اگر  نیست.  ساده ای 
هستید حتما با لیست بلندباالی سازندگان یک بازی حتی 
ساده مواجه شده اید و احتماال اگر رویای بازی سازی را در 
سر داشته اید با خود گفته اید حتی اگر تالشم را هم بکنم 
هرگز نمی توانم چنین تیمی را در کنار خود داشته باشم و 
در نتیجه بازی با این کیفیت بسازم. حقیقت این است که 
داشتن یک تیم بزرگ شاید واقعا به این راحتی ها نباشد 
و یا حتی با توجه به شرایط کمی غیر ممکن هم باشد و 
به تبع آن ساخت یک بازی بسیار با کیفیت مشابه آن چه 
به  ممکن  غیر  تقریبا  برده اید  لذت  و  کرده اید  بازی  شما 
نظر برسد اما آیا تا به حال با خود فکر کرده اید چه چیزی 
باعث موفقیت یک بازی خوب می شود؟ بگذارید نگاهی 
به یک بازی موبایلی بسیار معروف بیندازیم که احتماال 
 !flappy bird همه شما اسم آن را می دانید. بازی به نام

آن  کنترل  روش  تنها  که  معمولی  بسیار  بازی  یک  بله 
گرافیکی  لحاظ  از  و  است  موبایل  صفحه  به  زدن  ضربه 
هم چیز خاصی ندارد! احتماال همه شما هم می دانید که 
تعطیالت  در  و  روز  چند  در  تنها  را  آن  بازی  این  سازنده 
خود درست کرده است اما در عین حال این بازی تبدیل 
دلیلش  شد!  موبایلی  بازی های  معروف ترین  از  یکی  به 
چیست؟ جواب این سوال شاید به این سادگی ها نباشد اما 
قطعا یکی از مهم ترین فاکتور های آن خالقیت سازنده 
بلکه  نیست  مهم  تنهایی  به  خالقیت  البته  است.  بوده 

توانایی اجرای آن هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
شروع  برای  که  است  این  بگوییم  خواستیم  که  چیزی 
می توان از بازی های بسیار ساده شروع کرد که ساخت 
قطعا  اما  است!  ممکن  هم  لپ تاپ  یک  با  حتی  آن ها 
اهدافتان  به  رسیدن  به  را  شما  که  نیست  ابزار  تنها  این 
دانش  است  مهم  بسیار  که  چیزی  بلکه  می کند  کمک 
دهید.  انجام  می خواهید  که  است  کاری  به  نسبت  شما 
قطعا برای یک بازی خوب با گیم پلی مناسب شما باید 
به چیز های زیادی فکر کنید و اگر می خواهید ایده ناب 

خود را خودتان پیاده سازی کنید باید نحوه بازی سازی را 
بدانید. هفته پیش در مورد بازی سازی مستقل صحبت 
کردیم و شما هم می دانید که بازی سازان مستقل زیادی 
بازی هایی را تولید و منتشر کرده اند که بسیار زیبا بوده 
بر داستان  عالوه  بازی  یک  مانده اند.ساخت  یاد ها  در  و 
مناسب  گرافیک  یک  و  خوب  گیم پلی  یک  به  پردازی 
نیاز دارد. موسیقی و صداگذاری هم نقش مهمی در کار 
برای  می خواهید  شما  اگر  این  بنابر  می کنند  ایفا  نهایی 
این  همه  در  باید  شوید  کار  به  دست  بازی  یک  ساخت 
اطرافیان  و  دوستان  از  یا  و  باشید  داشته  دستی  زمینه ها 
خود کمک بگیرید اما آن چه از اهمیت زیادی برخوردار 
است و بسیاری را از ادامه راه باز می دارد نحوه پیاده سازی 
برنامه نویسی  همان  واقع  در  و  بازی  صورت  به  ایده ها 
بازی است. اگر می خواهید وارد وادی بازی های رایانه ای 
شوید باید حتما یک زبان برنامه نویسی را بیاموزید و با 
راه است.ساختن  اول  تازه  این  و  شوید  آشنا  آن  مفاهیم 
المان های مختلف یک بازی و ارتباط آن ها با هم اصال 
یک  از  استفاده  و  آشنایی  نیاز مند  و  نیست  آسانی  کار 
موتور بازی سازی مناسب است که عالوه بر فیزیک بازی 
بتوانید در آن بین کد ها و المان های بازی ارتباط برقرار 
کنید. برای شروع می توانید به یادگیری Unity بپردازید. 
موتور بازی unity عالوه بر این که به شما امکان ساخت 
بازی های دو بعدی را می دهد، امکان ساخت بازی های 
پیچیده سه بعدی را هم فراهم می نماید و به طور کلی 
نقطه شروع بسیار مناسبی در این راه است به خصوص 
که  این  از  که قبل  یادتان باشد  رایگان است!  که کامال 
 Unreal یا   Unity مانند  بازی سازی  موتور  یک  سراغ 
بروید حتما به اندازه کافی برنامه نویسی را تمرین کنید و 

با مفاهیم آن آشنا شوید. 

سال هاست که بازی های اکشن که مبتنی بر مبارزه های 
دلیل  به  اما  می شوند  ساخته  هستند  تن  به  تن 
محدودیت های موجود همیشه تجربه های محدودی در 
اختیار ما قرارداده اند مثال بازی هایی مثل مورتال کومبت 
اما  می دهند  رخ  محدودی  فضا های  در  همیشه  تکن  و 
تن  به  تن  بر مبارزات  مبتنی  و  شخص  سوم  جدید  بازی 
یوبی سافت حال و هوای متفاوتی دارد. این بازی چه در 
حالت تک نفره و چه در حالت مولتی پلیر جذابیت های 
خاص خود را دارد هرچند که روایت داستانی آن در حالت 
تک نفره چنگی به دل نمی زند و می توانست بسیار بهتر از 
این باشد اما این بازی اساسا یک مولتی پلیر است و انصافا 
سرگرم کننده  و  بخش  لذت  بسیار  پلیر  مولتی  حالت  در 
جنگی  کالس  سه  گیمر ها  برای  بازی  این  در  می باشد. 
مختلف بر اساس جنگجویان تاریخی تعریف شده است: 
شما  نیست  مهم  سامورائی ها.  و  وایکینگ ها  شوالیه ها، 
شما  افتخار  برای  بازی  می کنید  انتخاب  را  کالس  کدام 
چالش  به  عملکرد  و  شخصیت  کنترل  و  مبارزات  در  را 
می کشد و شما برای پیروزی باید فاکتور های متفاوتی را 
در نظر بگیرید. این بازی بیشتر بر دوئل های یک به یک 
تمرکز می کند اما همانند یک جنگ واقعی گاهی ممکن 
است شما با بیش از یک دشمن به طور همزمان روبه رو 
شوید آن هم نه دشمنی با هوش مصنوعی بلکه دشمنی 
که یک فرد دیگر آن را کنترل می کند. به طور کلی در این 
بازی 12 قهرمان وجود دارند که شما می توانید از بین آن ها 
یکی را انتخاب کنید و هر کدام از آن ها هم سالح و روش 
مبارزه خاص خود را دارند. بازی در عین این که مکانیک 
بتوانند  هم  کار ها  تازه  تا  دارد  ساده ای  بسیار  مبارزاتی 
تنوع تکنیکی  و  ظرافت ها  اما  کنند  کار  آن  با  راحتی  به 
مکانیک آن به قدری زیاد است و می تواند پیچیده شود 
که گیمر ها به مرور زمان می توانند توانایی های مبارزاتی 
از  کدام  هر  توانایی های  به  که  ببرند.زمانی  باال  را  خود 
قهرمان های بازی مسلط شوید آن جاست که نقاط ضعف 
و قوت هر کدام از آن ها مهم می شوند برای مثال نوبوشی 
نیزه دار حمله های از فاصله طوالنی اما با سرعت کم انجام 

شمشیر  از  زیاد  سرعت  با  و  نرمی  به  اوروکی  و  می دهد 
استفاده می کند و وقتی این دو در مقابل هم قرار بگیرند هر 
کدام باید استراتژی متفاوتی را در حمله امتحان کنند تا به 
پیروزی برسند. اصوال مبارزات بازی برای افتخار به کندی 
انجام می شوندو در هر مبارزه باید صبر و حوصله زیادی به 
خرج دهید و نمی توانید با استفاده از کمبو های پشت سر 
هم و بدون فکر به دشمن خود پیروز شوید حتی اگر این 
مبارزه با هوش مصنوعی بازی باشد و شما باید برای حمله 
خوب فکر کنید به همین دلیل شما باید به همان اندازه که 
برای حمله به دشمن زمان مصرف می کنید برای مشاهده 
و آنالیز حرکات او وقت بگذارید تا بتوانید در زمان مناسب 
از روشی مناسب استفاده کنید. اگر به بازی های مبارزه ای 
با سرعت زیاد و بازی های hack and slash عادت داشته 
باشید ممکن است این نوع مبارزه کمی خسته کننده به 
می شوید  متوجه  کردن  بازی  کمی  پس از  اما  نظربرسد 
و  لذت بخش ترین  از  یکی  مبارزات  متفاوت  نحوه  که 
واقعی ترین آن هاست. گرافیک و فضای بازی بسیارزیبا و 
طبیعی است و حرکات شخصیت ها کامال طبیعی به نظر 
می رسد. حالت تک نفره شاید بهترین راه برای آشنایی و 
یادگیری نحوه مبارزه باشد. در واقع بازی در حالت داستانی 

را می توان یک حالت تمرینی برای یادگیری نحوه مبارزه 
کاراکتر های مختلف در نظر گرفت. در حالت داستانی شما 
با سناریو های مختلفی مواجه می شوید که در خالل آن ها 
باید با برخی از قهرمان های مختلف برای افتخار بازی کنید 
و در آن جا می توانید به خم و چم کار با این شخصیت ها 
و نحوه مبارزه آن ها آشنا شوید.البته همانطور که گفتیم 
ارتباط داستانی بین این سناریو ها چنگی به دل نمی زند 
و تنها برای خالی نبودن عریضه است اما همان طور که 
مشخص است زیبایی این بازی بیشتر در حالت مولتی پلیر 
که حاالت مختلفی دارد نمایان می شود. یکی از مهم ترین 
و اصلی ترین آن ها یک مبارزه چهار مقابل چهار است که 
البته با تعداد زیادی سرباز با هوش مصنوعی پر شده است 
و شما و تیم چهارنفره تان باید برای به دست گرفتن سه 
بر توانایی  عالوه  که  جاست  این  در  کنید.  تالش  منطقه 
شما در جنگیدن و استفاده از تکنیک های مبارزه کار تیمی 
هم نقش بسیار مهمی ایفا می کند و این که شما چطور 
حرکت کنید تا مناطق مختلف را در دست بگیرید. در این 
مبارزات عالوه بر کشتن دشمن هایی با هوش مصنوعی 
و  می شوید  روبه رو  هم  مقابل  تیم  قهرمان های  با  شما 

اینجاست که بازی بسیار زیبا می شود .

بازیشناسی

برای افتخارخبربازی

تجربه یک مبارزه تن به تن واقعی

 رضا رهنمای مقدم


