
ســال دهم/شــمـاره چهارصد و پنجاه و یک /چهـارشنبـه 11 اسفند 1395
1 March  2017 /  www.Khorasannews.com

شــاید بازی مار یا همان اسنیک یکی از قدیمی ترین بازی هایی باشد که حداقل همه 
ما یک بار آن را بر روی کنســول های دستی بازی کرده ایم . نسل های جدیدتر هم 
بر روی موبایل ها حتما این بازی را تجربه کرده اند. یک مار که با خوردن المان های 
روی صفحه کم کم بزرگ می شــود و هر چه بزرگتر می شود امتیاز بیشتری می گیرد 
و چالش ســخت تری دارد چرا که نباید با خودش بر خورد داشــته باشد و با توجه به 
محدود بودن فضای صفحه این بازی سخت تر و سخت تر می شود. بازی اسنیک به 
شــکل های مختلفی در پلتفرم های متفاوت ارائه شده است. بازی امروز هم در واقع 
همین بازی قدیمی به ســبک آنالین و چند نفره است. به این شکل که پس از ورود 
به بازی شــما ماری را کنترل می کنید که با خوردن نقاط نوری کوچک بزرگ میشود 
و هر چه طول این مار بیشــتر باشد امتیاز بیشــتری دارید. فرق این بازی با اسنیک 
اصلی این اســت که در برخورد با خود شــما از بین نمی روید اما اگر سر مار که با دو 
چشم فانتزی مشخص شده به بدن مار دیگری در بازی بخورد از بین می رود. با رفتن 
به داخل بازی شــما به تعداد زیادی گیمر دیگر می پیوندیــد و می توانید امتیاز دیگر 
گیمرهــا را در این بازی ببینید. در صورت از بین رفتن هر یک از مارها با جمع کردن 
نقاط نوری حاصل شــده از مار ازبین رفته رشد خیلی سریع تری را مشاهد ه خواهید 
کرد. این بازی تنها با حرکت موس انجام می شــود و البته ممکن است اگر از سرعت 
اینترنت خوبی برخوردار نباشــید کمی با لگ همراه باشد. به هر حال تجربه این بازی 

تجربه جالبی است.
https://goo.gl/npyp7y

limbo
ـــه  ـــخصیت آن ب ـــر ش ـــازی ظاه ـــک ب ـــردن از ی ـــام ب ـــا ن ـــده ب ـــال ش ـــه ح ـــا ب ـــا ت آی
ـــازی را  ـــا آن ب ـــر مدت ه ـــی اگ ـــود حت ـــر ش ـــما ظاه ـــم ش ـــوی چش ـــوح در جل وض

ـــید؟ ـــداده باش ـــام ن انج

ــی  ــای قدیمـ ــرای گیمرهـ ــونیک بـ ــو و سـ ــل  ماریـ ــخصیت هایی مثـ ــا شـ قطعـ
ــه  ــتند کـ ــی هسـ ــن بازی هایـ ــزو اولیـ ــه جـ ــرا کـ ــد چـ ــی دارنـ ــن خاصیتـ چنیـ
تـــا حـــدی نصـــف نیمـــه شـــخصیت پـــردازی شـــده بودنـــد و عواملـــی مثـــل 
ـــای  ـــت. در بازی ه ـــرده اس ـــک ک ـــا کم ـــه آن ه ـــیار ب ـــم بس ـــازی و .. ه ـــیقی ب موس
مدرن تـــر هـــم شـــاید مامـــور 47 هیتمـــن مثـــال خوبـــی باشـــد کـــه بـــا یـــک 
چهـــره خـــاص و مشـــخص خیلـــی ســـخت از ذهـــن خـــارج می شـــود مکـــس 
پیـــن، ســـولید اســـنیک، گـــوردون فریمـــن و خیلی هـــای دیگـــر هـــم ممکـــن 
اســـت بـــرای بســـیاری از گیمرهـــا این طـــور باشـــند و قطعـــا ایـــن شـــخصیت ها 
ــردازان و یـــک تیـــم بـــزرگ  ــود را مدیـــون شـــخصیت پـ فراموش ناپذیـــری خـ

گرافیـــک و موســـیقی و ... هســـتند.
ـــک  ـــدون ی ـــر از آن ب ـــده و مهم ت ـــک پیچی ـــک گرافی ـــدون ی ـــود ب ـــا می ش ـــا آی ام
ـــدون  ـــی ب ـــاده وحت ـــیقی خارق الع ـــدون موس ـــی ب ـــده و حت ـــاص و پیچی ـــتان خ داس
ـــردن  ـــض نام ب ـــه مح ـــا ب ـــه تنه ـــه ن ـــرد ک ـــق ک ـــخصیتی خل ـــگ ش ـــتفاده از رن اس
ـــاده  ـــه خارق الع ـــه تجرب ـــم!  بلک ـــام آن بیفتی ـــدون ن ـــخصیت ب ـــاد ش ـــه ی ـــازی ب از ب
ـــه  ـــید ک ـــرده باش ـــازی ک ـــر limbo را ب ـــم. اگ ـــاد آوری ـــه ی ـــم ب ـــاهکار را ه ـــک ش ی
ـــدای آن  ـــازی در ابت ـــام آن پســـرک ب ـــا شـــنیدن ن ـــا ب ـــد قطع ـــازی کـــرده ای احتمـــاال ب
ـــا  ـــاده ام ـــک س ـــک گرافی ـــا ی ـــه ب ـــازی ای ک ـــد. ب ـــر می آوری ـــه خاط ـــی ب ـــه خوب را ب
ـــود. ـــاک ش ـــن پ ـــا از ذه ـــن راحتی ه ـــه ای ـــت ب ـــال اس ـــه مح ـــا و خالقان ـــیار زیب بس

ـــود  ـــرده ش ـــی از او ب ـــی نام ـــه حت ـــدون آن ک ـــازی limbo ب ـــرک ب ـــخصیت پس ش
و بـــدون این کـــه حتـــی کلمـــه ای ســـخن بگویـــد در ذهـــن تمـــام گیمرهایـــی 
ـــز  ـــت ج ـــزی نیس ـــن چی ـــت و ای ـــده اس ـــد مان ـــازی کرده ان ـــاهکار را ب ـــن ش ـــه ای ک
ـــه  ـــه ای ک ـــه گون ـــاوت ب ـــی متف ـــاد فضای ـــازی و ایج ـــاز در فضاس ـــازی س ـــت ب خالقی
ـــای  ـــه ج ـــینه ای ب ـــچ پیش ـــود هی ـــل نب ـــه دلی ـــاده آن ب ـــخصیت س ـــده ش ـــث ش باع

ـــد. ـــوز باش ـــیار مرم ـــد بس ـــر برس ـــه نظ ـــطحی ب ـــی س ـــه خیل آن ک
ـــت  ـــتقل اس ـــتودیوی مس ـــک اس ـــاخته ی ـــه س ـــازی limbo ک ـــردازی ب ـــخصیت پ ش
ـــد  ـــه ح ـــا چ ـــت آن ت ـــت مثب ـــودن در جه ـــاوت ب ـــت  و متف ـــد خالقی ـــان می ده نش
ــر  ــدگار موثـ ــد و مانـ ــخصیت جدیـ ــک شـ ــق یـ ــازی و خلـ ــد در بازی سـ می توانـ

ـــود.  ـــع ش واق

بازیکوچک

معرفیشخصیت

در این زمینه نه تنها استثنا نیست بلکه به بهترین نحو 
از  بیش  بازی  این  روایت داستان می پردازد.  به  ممکن 
7۰ گیگ ویدئو دارد که البته حتما الزم نیست آن ها را 
ببینید اما قطعا اگر حوصله ندارید و  تصمیم به ندیدن 
آن ها دارید پیشنهاد می کنیم سراغ این بازی نروید چرا 
که بخش بزرگی از لذت بازی که نحوه روایت داستان 
آن به صورت اکشن های زنده سینمایی است را از دست 
می دهید. رمدی به خوبی هر چه تمام تر توانسته فاصله 
بازی های کامپیوتری با فیلم ها را کم کند به گونه ای که 
در گیم پلی هم تاثیر بدی نداشته باشد.البته گیم پلی بازی 
بدون نقص هم نیست اما به واسطه توانایی های جک 
برای توقف زمان و به وجود آمدن صحنه های سینمایی 
بسیار زیبا می توان از نقص های گیم پلی چشم پوشی کرد 
نقص هایی مثل نبود تنوع سالح و یا مبارزات معمولی و 
از قدرت جک،  بدون نوآوری در زمان استفاده نکردن 
هر چند که باید این را در نظر بگیرید که قدرت توقف 
زمان جک اگر چه همیشه در دسترس نیست اما بخشی 
از بازی است و نقطه قوت آن هم از نظر هنری و هم 
از نظر تکنیکی محسوب می شود. موتور فیزیک بازی 
واقعا عالی است و زمانی که جک از قدرتش برای توقف 
زمان استفاده می کند شما تاثیر آن را بر روی تمام محیط 
بازی به صورت بالدرنگ می بینید و این باعث می شود 

هر بار با توجه به محیط اطراف و شرایط موجود شاهد 
بستن  رگبار  به  و  زمان  توقف  باشید.  متفاوتی  اتفاقات 
دشمنان و بعد از برگشت به حالت عادی و دیدن اتفاقاتی 
که رقم زننده آن بوده ایم بسیار جالب و هیجان انگیز 
است. بازی کامال فضایی سینمایی دارد و اگر طرفدار 
فیلم هایی با داستان های پیچیده و عمیق هستید کوانتوم 
بریک شاید بهترین گزینه حال حاضر باشد. یکی دیگر 
از معایب بازی که شاید تا نیمه آن کمی شما را اذیت 
کند محیط های نسبتا تکراری بازی است که به فراخور 
داستان بازی بیشتر محیط های دانشگاهی-آزمایشگاهی 
می باشد هر چند که این ضعف بازی در نیمه دوم کمتر 
به چشم می آید عالوه بر اینکه داستان و نحوه روایت آن 
به قدری قوی است که نمی گذارد شما احساس خستگی 
کنید. کوانتوم بریک یک بازی خاص است و ساخت آن 
قطعا ریسک بزرگی بوده است چرا که باز هم به نوعی 
دست به یک نوآوری خاص زده است و البته به خوبی 
هم از پس آن برآمده و توانسته فاصله بین بازی و فیلم 
را بسیار کم کند. در یک کالم این بازی متفاوت است و 
این تفاوت اصال آزار دهنده نیست بلکه دقیقا آن جاهایی 
دچار ضعف می شود که روال عادی یک بازی را به خود 
می گیرد و این یعنی رمدی در کار خود موفق بوده و باید 

دید که آیا بازی فروش خوبی هم خواهد داشت یا خیر

زبان برنامه نویسی بازی سازی

ترکیب یک فیلم و بازی
بررسی بازی کوانتوم بریک

 رضا رهنمای مقدم

امکان ندارد طرفدار بازی های کامپیوتری و به خصوص 
اکشن باشید و اسم اســتودیوی رمدی و یا بازی بسیار 
معروفشــان یعنی مکس پین به گوشتان نخورده باشد. 
مکس پیــن یکی از بازی هایی بود که نشــان داد یک 
بــازی کامپیوتــری می تواند از لحــاظ روایی به قدری 
قوی و موفق ظاهر شــود که شــاید بسیازی از فیلم ها 
هم چنین قدرتی نداشته باشــند. رمدی در بازی بعدی 
خود یعنی Alan Wake هم این را به خوبی نشان داد و 
با به تصویر کشیدن داستانی روانشناسانه در قالب بازی 
تحسین بسیاری را برانگیخت. این اتفاقات باعث شد تا 
مایکروسافت سرمایه ویژه ای به این استدیو برای ساخت 
بازی بعــدی اختصاص دهد که نتیجــه آن یک بازی 
فوق العاده به نام کوانتوم بریک شد. کوانتوم بریک شاید 
بدون اشکال نباشد اما محاسن آن به قطع بسیار بیشتر از 
معایب آن است. احتماال سیستم bullet time بازی مکس 
پین و حرکات  آهسته آن را به خاطر دارید. سیستمی که 
تا مدت ها زبانزد همه گیمرها بود و تا آن زمان بر روی 
هیچ بازی ای پیاده سازی نشده بود، حال بد نیست بدانید 
که اساسا بازی کوانتوم بریک در مورد زمان است. فردی 
به نام پاول سرین موفق به اختراع ماشین زمان می شود 
و قبل از این که آن را به همه نشــان دهد از دوســت 
صمیمی اش جک جویس دعوت می کند تا به دانشــگاه 
بیاید و اختراعش را ببیند. جالب اســت بدانید که برای 
شخصیت پردازی شخصیت های بازی از هنرپیشه های 
هالیوودی استفاده شده است و به عنوان مثال شان اشمور 
در نقش جک جویس قرار دارد. آیدن گیلن هم در نقش 
پاول سرن ظاهر شده است. به هر حال آزمایش دستگاه 
با مشکل مواجه می شــود و به جک و پاول قدرت های 
ویژه ای می بخشد اما برای پاول سرن این قدرت ها تاوان 
سنگینی دارند، او به طور ناگهانی ۱7 سال  افزایش سن 
می یابد! و از این جاســت که داســتان شروع می شود .

اگر کارهای قبلی استودیوی رمدی را بازی کرده باشید 
احتماال خوب می دانید که داستان بازی نقش بسیار مهم 
و پررنگی را در آن ها بازی می کند. کوانتوم بریک هم 

بازیشناسی

خبربازی

اگر بخواهیم به ساخت یک بازی به عنوان یک استودیوی 
مستقل نگاه کنیم حداقل باید دو بخش را برای آن در نظر 
بگیریم بخش هنری -گرافیکی و بخش برنامه نویسی .خب 
در مورد بخش هنری و گرافیک آن بخثی نداریم و قطعا 
شما هم با نرم افزارهای گرافیکی و .. آشنایی کامل دارید 
اما آن چه که بسیار مهم است و قلب ساخت یک بازی 
برنامه نویسی  واقع  در  و  بازی  هسته  می دهد  تشکیل  را 
که  باشید  آشنا  برنامه نویسی  با  است  ممکن  است.  آن 
قطعا این فضیه در شروع به شما کمک شایانی می کند 
باشید  خبره  هم  بسیار  برنامه نویسی  در  اگر  حتی  اما 
اما برای ساخت یک بازی باید کمی ذهن خود را آماده 
بیشتر  بازی  پیاده  سازی  نحوه  و  سناریو  مورد  در  و  کنید 
مرحله  به  بازی  زمانی که یک  به هر حال  آماده شوید. 
پیاده سازی برسد باید ساختار پیاده سازی مشخصی داشته 
باشد و درست کردن این ساختار از پایه واقعا دشوار است.

یک موتور بازی در واقع یک چهارچوب یا فریمورک است 
که به برنامه نویسان بازی اجازه تولید و توسعه می دهد. در 
یک موتور بازی سازی یک موتور رندر ۲ بعدی یا سه بعدی 
قرا ر دارد و امکانات زیادی از قبیل موتور فیزیک که بسیار به 

برنامه نویس کمک می کند تا تنها با تعیین مشخصات فیزیکی 
المان ها و فضای بازی عکس العمل های درستی را از آن ها 
 دریافت کند. از امکانات مهم دیگر یک موتور بازی سازی
Collision Detection یا تعیین برخورد است بدین معنا 

برخورد  یک دیگر  به  صفحه  در  المان  دو  که  زمانی  که 
می کنند موتور بازی سازی یک رویداد فراخوانی می کند و 
برنامه نویس می تواند با گرفتن آن رویداد عکس العمل های 
مربوطه را برنامه ریزی کند.امکانات پیشرفته دیگر مانند 
هوش مصنوعی قابل برنامه ریزی که برنامه نویس می تواند 
برای المان های مختلف و نحوه رفتارشان از آن استفاده کند 
و یا امکاناتی برای انجام بازی های چند نفره تحت شبکه و 
مدیریت حافظه همه و همه از خصوصیات یک موتور بازی 
سازی می باشند که به برنامه نویس این امکان را می دهند تا 
هر چه سریع تر به پیاده سازی ایده های بازی بپردازد. توسعه 
بازی ها با استفاده از یک موتور بازی سازی می تواند در وقت 
و هزینه زیادی صرفه جویی کند و تنها برای بازی های 
نوشته  بازی سازی مختص  موتور  که  است  بزرگ  بسیار 
می شود. با توجه به این که پلتفرم های مختلفی هم وجود 
دارد و موتورهای بازی سازی معموال به شما این امکان را 

می دهند که از روی یک سورس کد و گاه با تغییرات بسیار 
جزئی برای تمامی پلتفرم ها از جمله PC  و انواع کنسول ها 
و حتی مکینتاش و لینوکس و موبایل خروجی بگیرید، در 
نتیجه برای استفاده نکردن از آن ها واقعا باید دلیل موجهی 
داشته باشید به خصوص زمانی که می خواهید به عنوان 
یک بازی ساز مستقل کار کنید.همان طور که هفته پیش 
هم گفتیم موتورهای بازی سازی رایگان بسیار خوبی مانند 
Unity  و unreal تقریبا تمام نیاز شما را برآورده می کنند. 

برای اینکه با unity کار کنید کافیست با جاوا اسکریپت یا 
  C++ هم دانستنunreal  آشنایی داشته باشید و برای c#

الزم است. به طور کلی برای بازی سازی به شما توصیه 
میکنیم با زبان ++C آشنایی پیدا کنید چرا که به نوعی 
می توان آن را زبان مادر بازی سازی نام برد و تقریبا کدههای 
نهایی همه پلتفرم ها به نوعی به آن وابسته اند. البته که  
 Javascript یا C# با Unity همانطور که گفته شد در
هم کار شما راه می افتد اما به دلیل این که در آن ها با سطوح 
پایین برنامه نویسی خیلی سرو کار ندارید شاید از لحاظ دید 
نرم افزاری بهتر باشد با ++C کار را شروع کنید و حتی 
 از موتورهای بازی سازی ساده ةری از لحاظ امکانات مانند

cocos 2d بهره بگیرید. اگر بخواهیم مقایسه ساده ای انجام 

دهیم یاد گیری برنامه نویسی بازی با موتور بازی سازی 
unity مثل یادگیری رانندگی با ماشین دنده اتومات می ماند 

ولی شروع با موتورهایی مانند Cocos2D شما را از پایه 
قوی می کند و زمانی که شما بعد از آن از موتوری مثل 
Unity استفاده می کنید به خوبی درک خواهید کرد که 

چرا انجام برخی از کارها به وسیله یونیتی هزینه بر است 
)نه از لحاظ زمانی بلکه از لحاظ منابع سیستمی و ...(. البته 
یادتان باشد بازی های بزرگ از بخش های متعددی تشکیل 
شده اند و مثال از موتور فیزیک جداگانه مانند Havok ویا 
سیستم صدای خاص مانند Miles Sound بهره می برند.
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