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معرفیشخصیت

گرالت

بازی های رایانه ای زیادی با مفاهیم جادو و جادوگری و... ساخته شده اند که در آن ها 
طلسم ها و ورد های متفاوت وجود داشته اند اما انگشت شمارند این سبک بازی هایی که 
گرالت  قطعا  باشد.  داشته  وجود  آن ها  در  کاریزماتیکی  اصطالح  به  و  خاص  شخصیتی 
ویچر بازی ویچر یکی از این شخصیت هاست. شخصیتی سرد و خشن و در عین حال 
برای  خود  جادویی  قدرت های  و  جادو  از  و  هیوالست  شکارچی  یک  او  جذاب.  بسیار 
اکثر  از  متفاوت  شخصیتی  هم  دلیل  همین  به  و  می کند  استفاده  آن ها  دادن  شکست 
شکارچیان دارد. به طور کلی ویچر ها گروهی خاص هستند که هرکدام هم لقب خاص 
دوستان  از  غیر  به  افراد  اکثر  واقع  در  است.  سفید  گرگ  هم  گرالت  لقب  و  دارند  را  خود 
نزدیک او که با نام اصلی اش یعنی گرالت، صدایش می کنند به او گرگ سفید می گویند.
او حافظه اش را از دست داده و پس از این قضیه به همراه چند تن از دوستان وارد کاخ شاه 
فولتست می شوند اما پس از مدتی متوجه می شوند که دختر پادشاه به نفرینی شیطانی 
و وحشتناك دچار است به این صورت که شب ها به یک هیوال تبدیل می شود.گرالت 
هم با تالش زیاد موفق می شود باالخره این طلسم را باطل کند اما بر اساس یک سری 
اتفاقات بد بعد ها و در قسمت دو گرالت را دستگیر کرده و به اتهام قتل شاه فولتست به 
زندان می اندازند تا اعدامش کنند اما او از آنجا بیرون آمده و به دنبال کشف راز مرگ 
دارد  زیادی  مبارزاتی  توانایی های  گرالت  که  این  جالب  نکته  می رود.  او  قاتل  و  پادشاه 
و با این که شمشیر خاصی هم دارد اما شمشیر زدن جزو توانایی های او نیست بلکه او 
و  کرده  تمرکز  می تواند  حتی  او  می کند.  استفاده  آن ها  از  و  دارد  جادوگری  نشان های 
دارو های مختلفی را درست کند. دوستان او تریس، زولتان و ینفر هستند که برخالف 
با  همراه  و  است  رفتار  خوش  بسیار  نفر  سه  این  با  دارد  گرالت  که  خشونتی  و  سردی 
بسیار  بودن  بر خشن  عالوه  گرالت  شخصیت  می پردازد.  خود  کار های  به  که  آن هاست 

مرموز است و نکات تاریک نامشخص بسیاری در او وجود دارد.

بازیکوچک

زنبور عسل

بازی هــای رایانــه ای معمــوال بــه قصــد ســرگرمی ســاخته می شــوند و هــدف دیگــری 
ندارنــد امــا برخــی از ایــن بازی هــای کوچــک می تواننــد اهــداف آموزشــی و تقویــت 
ذهــن خوبــی داشــته باشــند. برخــی از ایــن بازی هــا واقعــا رده ســنی خاصــی ندارنــد 
ــرگرم  ــه س ــالوه بر این ک ــد و ع ــازی کنن ــا را ب ــد آن ه ــک می توانن ــزرگ و کوچ و ب
ــای  ــود بازی ه ــه می ش ــد. گفت ــز  بیفزاین ــود نی ــی خ ــای ذهن ــه توانایی ه ــوند ب ش
رایانــه ای اگــر در آن هــا افــراط نباشــد می تواننــد بــه پیشــرفت ذهنــی کمــک کننــد و 
حتــی از بیماری هایــی ماننــد آلزایمــر جلوگیــری نماینــد. بــه هــر حــال بــازی کوچــک 
ــا شــش ضلعی هایی کــه ماننــد  ــام دارد کــه در آن شــما ب ایــن هفتــه زنبــور عســل ن
کنــدوی زنبــور عســل قــرار دارنــد مواجــه می شــوید کــه هیــچ رنگــی ندارنــد و از شــما 
ــد پیــدا کنیــد. تعــداد انتخــاب و  خواســته می شــود آن هایــی کــه رنــگ خاصــی دارن
ــای  ــی خانه ه ــف رنگ ــه طی ــه ب ــا توج ــد ب ــا می توانی ــت ام ــدود اس ــما مح ــان ش زم
ــگ  ــای هم رن ــا خانه ه ــتراك ب ــه را در اش ــترین وج ــه بیش ــتی ک ــه درس ــوم خان معل
ــا یــک تیــر چنــد نشــان بزنید.ایــن نــوع انتخــاب تــا  مــورد نظــر دارد پیــدا کنیــد و ب
ــر و  ــا پیچیدگــی کمت ــه ب ــدوز اســت البت ــاب وین ــروف مین ی ــازی مع حــدی شــبیه ب
ــه  ــرای شکســتن رکورد هــای خــود ب ــد شــما را ب ــه هــر حــال می توان ــود میــن. ب نب
انــدازه کافــی ســرگرم کنــد و چــون بــازی بــه صــورت حرکتــی هــم نیســت و تنهــا 
ــرای همــه ســنین مناســب  ــا انجــام می شــود ب ــر روی خانه ه ــاوس و کلیــک ب ــا م ب

اســت هــر چنــد کــه محیطــی کودکانــه و شــاد دارد.
این بازی را می توانید در لینک زیر بازی کنید:

https://goo.gl/pmRbQ5

کدام موتور بازی سازی را انتخاب کنیم

Unreal یا Cocos2dx، Unity

هفته های قبل در مورد این که چطور باید برای یک برنامه 
حدودی  تا  کرد  برنامه ریزی  و  فکر  شدن  مستقل  نویس 
صحبت کردیم. اگر برنامه نویسی بلد هستید و فکر می کنید 
آمادگی ساخت اولین بازی خود را دارید بد نیست به استفاده 
از یک موتور بازی سازی به طور جدی فکر کنید. موتور های 
بازی سازی امکانات زیادی به شما می دهند. امکاناتی از 
قبیل تشخیص برخورد و فیزیک. شما به راحتی می توانید 
جنس اجسام، میزان اصطکاك و بسیاری از خصوصیات 
دیگر را تعیین کنید و همه تعامالت را به موتور فیزیک بازی 
واگذار کنید. عالوه بر این ها چون موتور های بازی سازی 
برای این کار طراحی شده اند در نحوه پیشرفت و چیدمان 
ساختار بازی هم به شما کمک شایانی خواهند کرد و در 
نتیجه نیاز شما به تفکر در مورد چیدن ساختار فایل ها و... 
را به حداقل خواهند رساند. البته برای ساخت یک بازی 
حتما الزم نیست از یک موتور بازی سازی استفاده کنید. 
و  فلش  مانند  نرم افزار هایی  از  می توانید  مثال  عنوان  به 
فلش بیلدر و کد های اکشن اسکریپت استفاده نمایید اما 
در آن صورت باید قید بسیاری از امکانات را بزنید و یا به 

کتابخانه های جانبی متوسل شوید و ساختار برنامه خود را 
هم خودتان مدیریت کنید. به هر حال اولین و مهم ترین 
خود  از  باید  مستقل  بازی ساز  یک  عنوان  به  که  چیزی 
بپرسید این است که چه سبک بازی هایی را می پسندید؟ 
بازی های اکشن و شوتر؟ بازی های سرعتی و هیجاتی؟ 
بازی های استراتژی؟ بازی های رکوردی؟ بازی های پازلی 
و فکری؟ پلتفرمر های پرجنب و جوش؟ بازی های مولتی 
پلیر؟ بازی های مبتنی بر داستان یا گیم پلی؟ و... اما قبل از 
این شاید مهم ترین سوالی که باید به آن جواب دهید این 
است که دوست دارید بازی شما بر روی چه دستگاه هایی 
قابل بازی کردن باشد؟ رایانه های ویندوزی؟ لینوکس و یا 
مکینتاش؟ و یا موبایل ها و کنسول های بازی؟ شاید هم 

همه آن ها؟
جواب تک تک این سواالت به شما کمک خواهد کرد که 
انتخاب درست تر و هوشمندانه تری داشته باشید. توجه کنید  
که مثال اگر بازی مورد عالقه شما Doom است شما هم 
باید با خود فکر کنید که بازی در همان اندازه بسازید و باید 
از آن ایده بگیرید و تا جای ممکن پیاده سازی آن را برای 

خود ساده نمایید و با استفاده از المان های خالقانه سعی 
کنید سبکی جدید و متفاوت از نظر گیم پلی به وجود آورید 
به همین خاطر برای این که از پروسه سخت بازی سازی 
دلسرد نشوید توصیه می کنیم در ابتدا به ساخت بازی های 
بازی های  فکر  به  بازی  چند  پس از  و  بپردازید  بعدی  دو 
بعدی  بازی های دو  امروزه  که  بسا  باشید. چه  بعدی  سه 
خالقانه ای مانند world of goo، limbo و... حتی بسیار 
مورد  بزرگ  استودیو های  بازی های  از  برخی  از  بیشتر 

استقبال گیمر ها قرار می گیرند.
اگر به کدنویسی زیاد عالقه دارید و دوست دارید حجم 
موتور هایی  از  باشد  ممکن کم  جای  تا  شما  نهایی  بازی 
بازی سازی  موتور  این  کنید.  استفاده   Cocos2dx مانند
امکانات اولیه مثل فیزیک بازی و تشخیص برخورد را در 
اختیار شما قرار می دهد اما مانند یونیتی یا unreal امکانات 
ویژوال چندانی در اختیار شما نمی گذارد و با توجه به این که 
کدنویسی در آن با زبان C++ انجام می شود، کمی سخت 
قابل  بعدی  دو  بازی های  برای  فقط  هم چنین  و  است 
و  سبک  جمله  از  هم  مزایایی  وجود  این  با  است  استفاده 
سریع بودن و تولید یک بازی با حجم نهایی کم را در اختیار 
شما قرار می دهد که بسیاری از مواقع بسیار مهم است. در 
ضمن خم و چم یادگیری آن هم مثل یک نرم افزار پیچیده 
و پر امکانات مانند unreal نیست. بله همان طور که متوجه 
شدید unreal یک موتور بازی سازی بسیار قوی و امکانات 
ویژوال بسیار زیاد هم برای بازی های دو بعدی و هم برای 
برای  برنامه نویسی  زبان  البته  است،  سه بعدی  بازی های 
unreal هم c++ است اما امکانات ویژوال زیاد آن نیاز به 

کدنویسی را بسیار کم کرده که البته این به پیچیدگی های 
یادگیری آن افزوده است. 

در تاریخ بازی های رایانه ای همواره بازی های خاصی 
و  داشته  زیادی  طرفدار های  زمان  طول  در  که  بوده اند 
همراه  به  خود  با  جدیدی  روش های  و  ایده ها  همیشه 
سبک  این  از  زلدا  افسانه  بازی های  سری  داشته اند، 
بازی ها هستند. آخرین بازی این مجموعه هم همراه با 
گفته  به  که  بازی  شده،  عرضه  نینتندو  کنسول  آخرین 
هر  است.  بی نظیر  خودش  نوع  در  منتقدان  از  بسیاری 
چند که هنوز خیلی زود است تا در مورد این بازی نظر 
یکی  تنها  نه  بازی  این  شک  بدون  اما  بدهیم  را  نهایی 
از بهترین بازی های زلدا بلکه یکی از بهترین های کل 
بازی های موجود در حال حاضر است. افسانه زلدا شاید 
از نظر واقع گرایی گرافیکی به بازی های مانند آخرین 
در  را  این  باید  اما  نباشد  نزدیک   Dishonored شماره
مخصوص  بازی  این  گرافیکی  سبک  که  گرفت  نظر 
صحنه پردازی های  از  بی نهایت  شما  و  است  خودش 
تا  گرفته  آن  معماگونه  شروع  از  برد.  خواهید  لذت  آن 
یک  از  نشان  همه  و  همه  بازی  میان  درگیری های 
بازی کامل از سری زلدا را می دهند. تمام طراحی ها و 
مکانیزم بازی از سری های قبل به ارث گرفته شده اند 
و بهبود یافته اند تا تجربه ای جدید را در اختیار شما قرار 
بازی های  سری  طرفدار های  از  اگر  مطمئنا  اما  دهند 
جدید  بازی  این  از  را  آن ها  حس  خوبی  به  باشید  زلدا 
هم خواهید گرفت اما حتی اگرقبال هم سری بازی های 
زلدا را تجربه نکرده باشید قطعا و یقینا از انجام این بازی 
معمولی  فانتزی  یک  تنها  زلدا  شد.  نخواهید  پشیمان 
باید  شما  خود  نجات  برای  بازی  این  در  بلکه  نیست 
خالق  کنید،  احتیاط  کنید،  فکر  مختلفی  روش های  به 
که  زمانی  نمایید.  استفاده  درستی  به  منابع  از  و  باشید 
شما جنگاور کافی نداشته باشید باید از آن چه در اطراف 
شماست به درستی استفاده کنید. می توانید سالح های 
طبیعت  در  که  موادی  ترکیب  با  و  بدزدید  را  دشمنان 
شفا دهنده  معجون های  می توانید  می کنید  پیدا  اطراف 
جمع  حواستان  باید  همیشه  زلدا  در  کنید.  درست  و... 
به  چه  حال  است  مرگ  امکان  لحظه  هر  که  چرا  باشد 

اشتباه  مسیری  رفتن  یا  خطرناك  دشمن  یک  دست 
بدون آمادگی کافی برای خطرات روبه رو. زلدا به معنای 
برای  زیادی  کار های  و  است  کامل  دنیای  یک  واقعی 
انجام دادن و یادگرفتن در آن است به گونه ای که هرگز 
شده اید  مسلط  بازی  بر دنیای  که  باور  این  به  بازی  در 
برای  زیادی  سورپرایز های  همیشه  بازی  و  نمی رسید 

شما دارد.
زیبایی و هیجان بازی درست از همان اول و جایی شروع 
می شود که قهرمان بازی یعنی همان لینک پس از صد 
سال خواب از غاری مقبره مانند بیرون می آید و به لبه 
هایرول  عظیم  و  جدید  دنیای  ناگهان  و  می رود  صخره 
می گیرد.  قرار  شما  چشم  جلوی  در  زلدا)  بازی  (دنیای 

سری های  تمام  از  وسیع تر  بسیار  بازی  این  در  هایرول 
باید  خود  اهداف  به  رسیدن  برای  شما  و  زلداست  قبلی 
گاهی  و  بگذرید  مرتفعی  بسیار  کوه های  و  دشت ها  از 
یکی  نمایید.  تحمل  را  سختی  هوایی  و  آب  شرایط  هم 
با  که  است  این  هم  بازی  این  طراحی  قوت  نقاط  از 
حرکت در دنیای وسیع هایرول تقریبا هیچ افت فریمی 
مشاهده نمی کنید و اگر هم اندك افتی باشد کامال قابل 
استاندارد  شکل  هم  بازی  داستان  است.  چشم پوشی 

دهید  شکست  را  گانون  باید  شما  و  کرده  حفظ  را  خود 
و پرنسس زلدا را نجات دهید و در ابتدا چیزی جز یک 
شاخه در دست ندارید اما به دست آوردن سالح آن قدر ها 
کار سختی نیست و تقریبا هر دشمنی با خودش سالحی 
دارد که با شکست او می توانید سالحش را هم تصاحب 
کنید. نکته بسیار جالب این بازی هم این است که هر 
سالح عمری دارد و پس از مدتی استفاده از بین می رود و 
شما در طول بازی ده ها و شاید هم صد ها سالح را نابود 
می آورید  دست  به  که  سالحی  بازی  این  در  می کنید. 
شما  استفاده  نحوه  اندازه  به  آن  اهمیت  اما  است  مهم 
خوبی  هوش  از  شما  دشمن های  نیست.  سالح  آن  از 
برخوردارند و از تاکتیک های متفاوتی استفاده می کنند 
به گونه ای که پیش بینی حرکات آن ها آن قدر ها آسان 
نیست. برخی حمله ها را با استفاده از یک سپر می توان 
دفع کرد اما برخی از دشمنان آن قدر قوی هستند که با 
یک ضربه سپر شما را نابود می کنند و شما باید بتوانید 
با جا خالی دادن به موقع و استفاده از حمالت ویژه که 
باعث آهسته شدن صحنه می شوند و شما می توانید به 
آن ها  شر  از  بزنید  متوالی  ضربه  چندین  خود  دشمنان 

خالص شوید. 

بازیشناسی

خبربازی
زلدا، پیشتاز در سبک

Zelda: Breath of the Wild
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