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معرفیشخصیت

هائورانگ

هائورانـگ یکـی از شـخصیت های معـروف سـری بازی هـای تکـن اسـت.او در ابتـدا 
در خیابان هـا بر سـر مبـارزات شـرط بندی می کـرد و در مبـارزات هـم خـودش را در 
ابتـدا ضعیف نشـان مـی داد و دوسـتانش بـر روی او شـرط می بسـتند، سـایرین هم که 
می دیـد او ضعیـف اسـت شـرط را قبـول می کردنـد غافـل از این کـه هائورانـگ یـک 
مبـارز حرفـه ای اسـت. او اولین شکسـت واقعی خـود را در مقابـل جین کازامـا، کاراکتر 
اصلـی بـازی تیکـن تجربـه کـرد و بعـد از آن تصمیـم گرفت کـه سـخت تر تمرین کند 
تـا دیگر شکسـت نخـورد.او به یک باشـگاه مـی رود تا پیش اسـتاد برجسـته یعنی بیک 
دو سـان تعلیـم ببینـد امـا اوگـر بـه آنجا حملـه می کنـد و باشـگاه از بیـن مـی رود. او با 
ناکامـی و در نهایـت خشـم در تورنمنت سـوم ثبت نـام می کند تا هـم انتقام اسـتاد خود 
را بگیـرد و هـم جین کازامـا را شکسـت دهد. در چهارمین قسـمت او به اسـتخدام ارتش 
کـره در می آیـد امـا با شـنیدن شـروع دوره چهارم مسـابقات ارتش را تـرک می کند و به 
همیـن علـت قبـل از تورنمنـت پنجـم در دادگاه محا کمه می شـود. او بعد هـا درمی یابد 
کـه بیـک از حملـه اوگر جان سـالم به در بـرده و زنده اسـت. پس از پایان خدمـت دوباره 
نـزد اسـتاد خـود بر می گـردد و در تورنمنت پنجـم ثبت نام می کنـد. او با بیـک هم گروه 
می شـود و بیـک هـم در مبارزه ای سـاختگی به نفـع هائورانگ کنار مـی رود و در نهایت 
هائورانـگ بـاز هـم با جیـن روبه رو می شـود امـا در این مبارزه جین به شـکل شـیطانی 
خـود (دویـل جیـن) در می آیـد و هائورانـگ بـاز هـم حریـف او نمی شـود و بی هـوش 
بر زمیـن می افتـد. پـس از آن هائورانـگ در بیمارسـتان بـه هـوش می آید و از اسـتادش 
بیـک می خواهـد کـه به او آمـوزش دهد تـا بتواند باالخـره روزی جین را شکسـت دهد. 
در بیـن گیمر هـای تکـن بسـیاری هائورانـگ را به جیـن کازامـا ترجیح می دهنـد اما در 
دنیـای تکـن این جین کازاماسـت که توانسـته افـراد ماهری ماننـد اوگر واقعـی، کازویا، 

هیهانچـی و جیناپچی را شکسـت دهد.

بازیکوچک

پرش از روی بام ها

ـــی  ـــت. ورزش ـــورده اس ـــتان خ ـــه گوش ـــور ب ـــام پارک ـــا ن ـــید حتم ـــل ورزش باش ـــر اه اگ
ـــع. ـــدن از روی موان ـــدن و پری ـــک و دوی ـــرکات آکروباتی ـــر از ح پ

ــا طراحـــی شـــده و شـــخصیتی  بـــازی canabalt هـــم در واقـــع بر همیـــن مبنـ
را نشـــان می دهـــد کـــه بایـــد از شـــهری کـــه بر اثـــر زلزلـــه در حـــال خـــراب 
ـــاختمان در  ـــاالی س ـــه ب ـــه در طبق ـــه این ک ـــه ب ـــا توج ـــد و ب ـــرار کن ـــت ف ـــدن اس ش
ـــات  ـــقف وطبق ـــر روی س ـــروی ب ـــدن و پیش ـــر پری ـــی ج ـــرار دارد راه ـــزش ق ـــال ری ح
ـــی و  ـــل صندل ـــی مث ـــع مختلف ـــم موان ـــن راه ه ـــدارد و در بی ـــاختمان ها ن ـــی س باالی
ـــث  ـــه باع ـــا ک ـــا آن ه ـــورد ب ـــد از برخ ـــه بای ـــد ک ـــرار دارن ـــده ق ـــا ش ـــای ره جعبه ه
کاهـــش ســـرعتش می شـــوند خـــودداری کنـــد. بـــازی کنتـــرل بســـیار ســـاده ای 
دارد و مثـــل flappy bird فقـــط شـــما یـــک کنتـــرل داریـــد و آن پـــرش اســـت. 
هـــر چـــه پیـــش می رویـــد ســـرعت بـــازی بیشـــتر شـــده و شـــما بایـــد کنتـــرل 
ـــرعت  ـــع س ـــید. در واق ـــته باش ـــا داش ـــدی آن ه ـــا و زمان بن ـــر روی پرش ه ـــتری ب بیش
ـــرش  ـــورد پ ـــد در م ـــا می توانی ـــما تنه ـــد و ش ـــن می کن ـــازی تعیی ـــما را ب ـــت ش حرک
تصمیم گیـــری کنیـــد. بـــاز در ســـبک یـــک رانـــر بی انتهـــا و رکـــوردی اســـت و 
ـــانید.  ـــت برس ـــه ثب ـــد ب ـــه می توانی ـــوردی ک ـــترین رک ـــز بیش ـــا تمرک ـــد ب ـــما بای ش
ـــادگی  ـــن س ـــلی دارد و در عی ـــک پیکس ـــت و گرافی ـــفید اس ـــیاه س ـــی آن س ـــم رنگ ت
ـــک  ـــازی کوچ ـــک ب ـــه ی ـــه ب ـــا توج ـــم ب ـــازی ه ـــیقی ب ـــت. موس ـــازی اس ـــب ب مناس
آن الیـــن حـــس هیجـــان خوبـــی منتقـــل می کنـــد. Canabalt را می توانیـــد در 

ـــد: ـــازی کنی ـــر ب ـــک زی لین
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سیری در اصول اولیه بازی سازی

و  مستقل  بازی سازی  مورد  در  کمی  پیش  هفته های 
مباحث فنی و نحوه پیاده سازی بازی ها به صورت کلی 
صحبت کردیم. این هفته می خواهیم به اصولی کلی تر 
در طراحی بازی های رایانه ای بپردازیم. اصولی که برای 

ساخت یک بازی کامل و نسبتا بزرگ باید رعایت شوند.

1- بازی معنی دار
اتفاقات  بین  رابطه ها  که  زمانی  یعنی  معنی دار  بازی 
قابل  صورتی  به  همگی  بازی  یک  در  حاصله  نتایج  و 
شکل  بازی  همان  چهارچوب  و  کلی  فضای  در  درک 
بازی سازی  اصول  ابتدایی ترین  از  قضیه  این  می گیرند. 
ورودی های  که  می کند  بیان  اصل  این  واقع  در  هست. 
صوتی  خروجی ها (فیدبک  و  بازی)  با  شما  شما (تعامل 
و بصری تعامل شما ) باید برای گیمر با معنی باشد. به 
عنوان مثال زمانی که شخصیت شما در بازی وارد یک 
جنگل پر از مه می شود، موسیقی نیز بایستی با این فضا 
وفق پیدا کند یا زمانی که شما شخصیت های مختلفی 
دارد  باالیی  مبارزه  توانایی  شخصیت  یک  مثا  و  دارید 

و  ظاهر  باید  دارد  مهارت  کاری  مخفی  در  دیگری  و 
هم  به  معقولی  طور  به  شخصیت ها  این  توانایی های 
مرتبط باشد، به عنوان مثال قدرتمند بودن یک جنگجو 
شده  گنجانده  آن  برای  شده  طراحی  شخصیت  در  باید 
باشد. اتفاقات بازی باید بر اساس منطق مشخص همان 
بازی پیش بروند و قابل پیش بینی باشند، البته که این 
اتفاقات به معنی روند داستانی قابل پیش بینی نیست اما 
اگر به عنوان مثال یک بازیکن نمی تواند جسمی را به 
علت سنگینی حرکت دهد این قضیه باید در همه بازی 
حال  در  همیشه  بازی کننده  نشود  باعث  تا  شود  دیده 

صحیح و خطا کردن باشد.

2- تعادل در گیم پلی
برای  متعددی  راه های  گیمر ها  بازی  در  که  زمانی 
راه ها  یا  گزینه ها  از  کدام  هر  دارند،  پیروزی  به  رسیدن 
معایبی  و  مزیت ها  مشخص  توازن  یک  رعایت  با  باید 
داشته باشند و این بدان معنی است که گیمر باید برای 
کنید  فرض  شود.  کشیده  چالش  راه به  بهترین  انتخاب 

راه میان بر هم  یک  مسابقه ای  خودرورانی  بازی  یک  در 
داشته  مزیت  راه میان بر فقط  این  اگر  باشد  داشته  وجود 
باشد و باعث شود مسیر کوتاه شود و گیمر راحت بازی را 
تمام کند جذابیت بازی به شدت افت می کند اما اگر این 
راه میان بر پر از موانع و مسیر های باریک و صعب العبور 
باشد که کار را سخت کند آن گاه گیمر بین انتخاب مسیر 
کوتاه تر اما سخت تر و مسیر طوالنی اما آسان مجبور به 

انتخاب می شود.
در برخی مراحل سری بازی های مثل هیتمن، شما هم 
می توانید بی سر و صدا حرکت کنید و ماموریت خود را 
به انجام برسانید و هم می توانید از همان اول دست به 
زمان را به هم بریزید. هر کدام  اسلحه شوید و زمین و 
سختی ها و مزایای خود را دارند. حالت اول نیاز مند فکر 
کردن و صبر و حوصله است و در حالت دوم شما با یک 

بازی صرفا اکشن رو به رو هستید!

3- فیدبک قابل لمس
گیمر باید تاثیر کار هایی را که انجام می دهد ببیند و حس 
کند. مثا در یک بازی شوتر زمانی که با یک Boss یا به 
اصطاح گیمر های قدیمی غول بازی مواجه می شوید 
باید تاثیر شلیک های خود به او را در لحظه ببینید. مثا 
بازی نباید طوری طراحی شود که با اصابت گلوله های 
شما به غول بازی هیچ عکس العمل خاصی دیده نشود 
و شما مجبور باشید تا زمان نامعلومی به کار خود ادامه 
دهید و ناگهان شاهد از بین رفتن آن باشید! مثا اگر تیر 
شما به غول بازی اصابت می کند و این اصابت تاثیر گذار 
درد  صدای  مثل  عکس العملی  با  باید  اتفاق  این  است، 
از  استفاده  باشد.  همراه  دشمن  خون  شدن  ریخته  یا  و 
ابزار هایی مثل نشان دهنده میزان جان یا به قولی خون 

هم می تواند در این امر به گیم پلی کمک نماید.

استودیو های  و  تیم ها  توسط  شده  ساخته  بازی های 
با  که  چرا  هستند  ارزشمند  بسیار  بازی سازی  مستقل 
عشق و عاقه زیاد و با امکانات کم و در شرایط سخت 
ساخته می شوند اما پر از خاقیت و گیم پلی های نوآورانه 
بود   firewatch بازی  بازی ها،  این  از  یکی  هستند. 
ساخته   campto santo مستقل  استودیو  توسط  که 
مهم ترین  شاید  شد.  مواجه  زیادی  استقبال  با  و  شد 
آن  روایت  نحوه  و  داستان  به  مربوط  بازی  این  قسمت 
بازی هایی  آن  از  آتش بان  همان  یا   Firewatch .باشد
را  شما  فردش  به  منحصر  روایت  و  داستان  با  که  است 
مجذوب خود می کند. قبل از این که بخواهیم در مورد 
بازی توضیح دهیم باید بگوییم که اگر شما از آن دسته 
و  می کنید  رد  را  بازی ها  دمو های  که  هستید  افرادی 
سرگرم  را  خودتان  فکری  درگیری  بدون  دارید  دوست 
کنید سراغ این بازی نروید. آتش بان یک روایت عمیق 
بازی  یک  بدنه  در  که  است  فلسفی  حدی  تا  شاید  و 
قرار گرفته تا حس همذات پنداری شما را تقویت کند. 
آتش بان مثل یک رمان است که شما در نقش اول آن 
بازی می کنید و دنیای اطراف را به چشم می بینید. همین 
جا بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که تصویر سازی 
مستقل  استودیوی  یک  کار  این که  به  توجه  با  بازی 
است بسیار عالی و با کیفیت انجام شده، به خصوص در 
زمینه نورپردازی که بسیار طبیعی و زیبا صورت گرفته. 
شما  و  است  طبیعی  کاما  چیز  همه  آتش بان  بازی  در 
زیادی  و  خارق العاده  نیرو های  که  ابرقهرمان  یک  مثل 
دشمن  صد ها  و  ده ها  حریف  می تواند  تنه  یک  و  دارد 
به  معمولی  فرد  یک  نقش  در  شما  بلکه  نیستید  شود، 
جنگل  در  آتش بانی  شغل  که  می کنید  بازی  هنری  نام 
شوشونی واقع در ایالت وایومینگ را می پذیرد و وظیفه 
مشکوک  موارد  مشاهده  و  جنگل  در  گشت  با  تا  دارد 
آن ها را گزارش کند. داستان بازی در سال 1989 و بعد 
آن  از  قبل  سال  یک  سوزی  آتش  به  مربوط  اتفاقات  از 
یعنی 1988 در جنگل یلو استون، اتفاق می افتد. هنری 
در تمام طول بازی با استفاده از یک بی سیم با دالیا که 

از  بسیاری  و  می کند  صحبت  است  واحدش  سرپرست 
تصمیم هایی که شما باید در طول بازی بگیرید این است 
که به دالیا چه بگویید، البته که یکی از نقاط ضعف بازی 
هم همین است که تصمیم های شما آن قدر ها در روند 
روند  که  چند  هر  نمی کنند  ایجاد  تفاوت  بازی  داستانی 
داستانی بازی به خودی خود آن قدر ها زیبا و درگیرکننده 
است که نباید یک تیم توسعه دهنده مستقل را با توجه 
خاطر  این  به  است  مواجه  آن  با  که  محدودیت هایی  به 
سرزنش کرد در مورد داستان خوب این بازی همین بس 
که فیلمی هم بر اساس آن در حال ساخت می باشد و این 
موفقیت  یک  بازی سازی  مستقل  استودیوی  یک  برای 
به  کارش  آغاز  پس از  ماه  یک  هنری  است.  چشمگیر 
اطرافش  در  عجیبی  اتفاقات  متوجه  آتش بان  عنوان 
می شود. سایه ای را در جنگل می بیند و متوجه می شود 
که به اتاقک نگهبانی او دستبرد زده شده است. داستان 
با گم شدن چند بچه در جنگل ادامه می یابد و وقایعی 
پشت سر هم اتفاق می افتند که همه و همه در کنار هم 
داستانی را با ظرافتی خاص بیان می کنند. فضای بازی 
صداگذاری  است،  مسحور کننده  بسیار  آن  موسیقی  و 
شخصیت ها به بهترین نحو ممکن انجام شده است به 

در  تنهایی  ترس  کردن  بازی  حین  در  گاهی  طوری که 
یک جنگل بزرگ و مرموز به شما منتقل می شود و هر 
لحظه منتظر وقوع یک اتفاق غیر منتظره هستید، انتقال 
این حس اضطراب به قدری موفق است که گاه با این 
که می دانید این تنها یک بازی است می ترسید به عقب 
برگردید و پشت سر خود را نگاه کنید! توجه داشته باشید 
ایجاد  آن  هدف  و  نیست  ترسناک  بازی  یک  این  که 
ترس نیست اما محیط بازی به گونه ای طراحی شده که 
حس تنهایی و ترسی که از قرار گرفتن در یک جنگل 
بزرگ به وجود می آید را به خوبی منتقل می کند. بازی 
با این که محیط نسبتا بزرگی دارد به خوبی لود می شود. 
کاما  صورت  به  بازی  در  قطب نما  و  نقشه  از  استفاده 
محسوب  بازی  روند  از  جزئی  و  می شود  انجام  طبیعی 
تهیه  عکس  گزارش  تهیه  برای  می توانید  می شود.شما 
کنید و از چیز هایی که در محیط پیدا می کنید، استفاده 
نمایید. این بازی با استفاده از موتور بازی سازی یونیتی 
کرده.  خود  آن  از  هم  زیادی  جوایز  و  است  شده  ساخته 
خوب  داستان  یک  چه طور  بدانید  دارید  دوست  اگر 
می تواند در ایجاد یک بازی موفق نقش آفرینی کند به 
شما توصیه می کنیم حتما firewatch را امتحان کنید.

بازیشناسی

آتش بانخبربازی

داستانی عمیق به همراه فضا سازی زیبا
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