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در شــماره پيش بازی در مورد پارکور معرفی کرديم يک بازی دو بعدی ســاده با حرکاتی 
محدود. در اين شماره می خواهيم يک بازی کامال سه بعدی که باز هم در مرورگر شما اجرا 
می شود به شما معرفی کنيم. اين بازی هم در مورد پارکور است اما با گرافيکی بسيار زيبا . 
شما در نقش يک پارکور کار قرار داريد و بايد از روی پشت بام ها و ديوارها مسيرهای خاصی 
را طی کنيد و در زمان مشخصی به مقصد برسيد. در طی اين مسيرها می توانيد امتياز جمع 
کنيد و با گرفتن آيتم هايی برای خود زمان بيشتری بخريد. آيتمی به شکل يک دوربين وجود 
دارد که عالوه بر اينکه گرفتن آن  امتياز بااليی دارد شما يک صحنه آهسته از يک حرکت 
زيبای پارکور توســط خودتان را می بينيد . Free running 2 يک بازی زيباست که اجرا 
شدن آن تنها در مرورگر نشان از پيشرفت بازی های وب دارد. کنترل بازی بسيار ساده است 
و تنها با کليد های جهت و کليد X صورت می گيرد. اين بازی با استفاده از موتور بازی سازی 
 webGl يونيتی که در شماره های پيشين در مورد آن صحبت کرديم ساخته شده است و از
برای رندرهای سه بعدی استفاده می کند. کيفيت بصری بازی يک سر و گردن باالتر از ديگر 
بازيهايی است که در مرورگر انجام می شوند و تا به امروز معرفی کرديم . با اين که کنترل 
بازی بسيار ساده است اما تنوع حرکات بسيار باالست و با توجه به نوع مانع پيش رو و فاصله 
پرش و ... با حرکات متنوعی رو برو می شويم. بازی در برخی نقاط سرعت می گيرد و کاراکتر 
شما برای پرش از موانع بلند مجبور است سريع بدود که اين هيجان خاصی به بازی می دهد 
هم چنين با گرفتن جعبه های کريسمس لباس شما هم تغيير می کند. به شما توصيه می کنيم 

اين بازی زيبا را از دست ندهيد . اين بازی را می توانيد در لينک زير بازی کنيد:
https://goo.gl/C5Tg0L

Free running 2

شــخصيت اصلی سری بازی های شمشير شکسته )broken sword(، جرج  استوارت در 
ســال ۱۹7۸ در آيداهو آمريکا به دنيا آمده و در نيويورک زندگی می کند. او وکيل است و از 
مســافرت کردن هم بســيار لذت می برد و به تاريخ هم عالقه زيادی دارد. به طور کلی در 
مورد زندگی جورج اســتوارت آن قدرها که بايد و شــايد جزئياتی وجود ندارد اما از آن دسته 
از شــخصيت هايی است که وقتی در شمشير شکســته با او همراه می شويد دوست نداريد 
هيچ وقت بازی تمام شود! او حقوق خوانده اما شخصيت و نوع نگاه او به زندگی با شوخ طبعی 
زيادی همراه اســت و تقريبا هيچ وقت برای انجام کارها نقشه خاصی نمی کشد و به همين 
دليل هم می تواند در شرايط بحرانی خيلی سريع تصميم گيری کند! با توجه به اين که حقوق 
خوانده از حس قضاوت خوبی برخوردار است و در مواجهه با مشکالت سعی می کند منطقی 
باشد اما اين بدان معنی نيست که هميشه قانون را رعايت می کند و در بسياری از قسمت های 
بازی برای حل معما وارد مکان های ممنوعه می شود و در طول بازی خود را به جای پليس و 
دکتر هم جا می زند. او زبان التين را هم بلد است و حافظه بسيار خوبی دارد. او تا به حال دو 
بار دستگير شده و نزديک به ۱۲ بار تا نزديکی مرگ پيش رفته و از گفتن اين نکات در طول 
مکالماتش ابائی ندارد.  در طول بازی های شمشير شکسته جرج استوارت با شوخ طبعی ها و 
نحوه نگاهش به اطراف بارها و بارها لبخند را به لبان شما می آورد و تقريبا غير ممکن است 
يکی از بازی های شمشــير شکســته را بازی کنيد و روحيه تان بهتر نشود! البته اين بازی ها 
معماهای بسيار سختی دارند که البته وجود آن ها و حل کردنشان نيز در باال رفتن روحيه بی 
تاثير نيســت. جرج معموال با يک خبرنگار به نام نيکو کوالرد برخورد کرده و اين دو با هم 
به حل معماهايی که در مقابلشــان قرار می گيرد می پردازند. مکالمات بين نيکو و جرج جزو 

جالبترين مکالمه ها بين دوئت های بازی های رايانه ای هستند.

بازیکوچک

جرج استوارت

معرفیشخصیت

و اين قتل در مواقع شروعی بر يک داستان مرموز و در 
عين حال پر از شــوخی و کنايه های طنز آميز است. در 
روند بازی به جلو شــما می توانيد ۵ شخصيت مختلف 
را کنتــرل کنيد و همين باعث می شــود که در بازی با 
معماهای بديعی روبرو شويد چرا که مثال برای حل يک 
معما بايد از سه تا از اين پنج شخصيت به صورت درست 
استفاده کنيد ! قابليت کنترل شخصيت های مختلف در 
يــک زمان برای حل معما باعث شــده حل معماها به 
صورت تصادفی تقريبا غير ممکن شــود و شما تنها با 
اتکا به داستان و دقت به آن می توانيد راه حل درست را 
انتخاب کنيد. در طرح معماهای گنجانده شده در بازی 
هم بسيار دقت شده و تقريبا برای همه  آن ها يک دليل 
منطقــی قابل پيدا کردن در بازی وجود دارد، چيزی که 
برای بازی هايی با اين سبک بسيار الزم و در واقع حياتی 
است. به طور کلی بازی از لحاظ گيم پلی خوب است اما 
منوهای آن و نحوه تعامل در آن اصال شبيه يک بازی 
جديد نيست . شما در اين بازی می توانيد شخصيت های 
مختلف را انتخاب کنيد و به آن ها دســتورهای از پيش 
تعيين شــده ای بدهيد. اين دستورها به  همراه آيتم ها 
بر روی صفحه قرار می گيرند و فضای زيادی اشــغال 
می نمايند که برای بازی که در سال ۲۰۱7 به بازار آمده 
آن قدرها که بايد و شايد صورت خوشی ندارد. اين ضعف 

در گرافيک بازی هم به چشــم می آيد. درست است که 
اين بازی گرافيک پيکسلی دارد و در اين سبک گرافيکی 
نمی توان انتظار چندانی داشــت امــا باز هم با توجه به 
پيشــرفت های فناوری انتظار بيشتری از گرافيک بازی 
و پياده ســازی جزئيات می رفت، اتفاقــی که در بازی 
owlboy که چند شــماره پيش معرفی کرديم افتاده و 

ريزه کاری های گرافيکی بسيار زيبايی را با خود به همراه 
دارد اما از طرفی موسيقی بازی با اين که تنوع چندانی 
ندارد فضای آن را بــه خوبی به مخاطب القا می کند و 
ضعف گرافيکی آن را پوشــش می دهــد، ديالوگ ها و 
صداگذاری شــخصيت ها هم به بهترين نحو ممکن و 
با ظرافت خاصی انجام شده است که به هيچ وجه حس 
خســتگی را به شما القا نمی کند. طنز بازی هم به نوبه 
خود بسيار خالقانه است، از وجود شخصيتی که به خاطر 
طراح بازی های کامپيوتری بودن از خانواده طرد شــده 
و ترجيــح داده اند بگويند معتاد شــده! تا نيم نگاه هايی 
که به ديگــر آثار دارد و به نوعی با بازی کردن با آن ها 
حسابی شما را می خنداند. به هر حال اگر اهل بازی های 
ماجراجويی بوده ايــد و دلتان بازی متفاوت با معماهای 
جالب می خواهد Thimbleweed Park را از دســت 
ندهيــد و اگر در ابتدا گرافيک آن شــما را آزار می دهد 

توصيه می کنيم کمی تامل کنيد و ادامه دهيد.

چه اتفاقی برای بازی های ماجرایی افتاد؟

 Thimbleweed Park
ترکیبی از نوستالژی و نوآوری

 رضا رهنمای مقدم

بــازار بازی های کامپيوتری حســابی داغ اســت و با 
پيشــرفت فناوری بازی ها رنگ و بوی جديدی به خود 
گرفته و از نظر گرافيکی روز به روز پيشــرفت می کنند 
اما پيشرفت های گرافيکی هميشه باعث نمی شوند که 
شما با بازی های خوب و به ياد ماندنی طرف باشيد. مثال 
اگر از طرفداران سبک  ماجراجويی و اشاره و کليک بوده 
ايد، بازی هايی مثل سايبريا يا سری شمشير شکسته را 
به خاطر داريد و خوب می دانيد که در ســال های اخير 
هنوز  هم بازی  خوبی که بتواند جای ادونچرهای اشاره 
و کليک قديم را پر کند نيامده اســت. اصوال ســاخت 
بازی های سبک اشاره و کليک شايد از نظر فنی آسان تر 
باشــد اما نيازمند داستان و گيم پلی و فضاسازی بسيار 
خوبی است تا بتواند موفق شود و اين يعنی بازی سازها 
با چالش های فکری زيادی مواجه هستند. طرح داستان 
و فضايی گيرا و همين طور گنجاندن معماهای منطقی و 
در عين حال چالش برانگيز و عدم تکرار، همه و همه از 
المان های يک بازی موفق ماجراجويی اشاره و کليک به 
شــمار می آيند. شايد به همين دليل است که يک بازی 
ماجراجويی خوب با يک گرافيک بسيار معمولی و حتی 
Thim-  ابتدايی هم می تواند بســيار موفق شود. بازی

bleweed Park از آن دســته از بازی هايی است که 

گرافيک آن کمترين بار را به دوش می کشد و البته با اين 
که سبک آن پيکسلی است بايد بگوييم تا حدی نقطه 
ضعف آن هم حساب می شود. اين بازی را ران گيلبرت 
و گری وينيک مشهور که در استوديو لوکاس آرت کار 
می کردند ساخته اند و احتماال نام آن ها را با سری بازی 
Monkey Island بــه خاطر بياوريــد. اين بازی هم 

سبکی نوستالژيک دارد و هم نوآوری های زيادی را در 
خود گنجانده اســت.  بازی داستانی بسيار پيچيده دارد 
و ماننــد يک کتاب جنايی خوب شــما را به دنبال خود 
می کشد. داستان بازی با يک قتل شروع می شود و شما 
در نقــش دو کارگاه به نام های ری و ريس بايد پرده از 
اين جنايت برداريد اما در طول بازی متوجه می شــويد 
که شهر Thimbleweed پر از ماجراهای مرموز است 

بازیشناسی

خبربازی

ايــن هفتــه می خواهيــم بــه بازی هــای ماجرايــی و به 
 خصوص ســبک اشــاره و کليک بپردازيم و بــه بهانه بازی

Thimbleweed Park که در بخش خبر بازی به آن خواهيم 

پرداخت می خواهيم کمی در مورد ايــن بازی ها و اين که اين 
سبک شاهد چه تغييراتی بوده است بپردازيم.اصوال بازی ها به 
سبک اشــاره و کليک که گيمرهای قديمی با آن ها خاطرات 
زيادی دارند و خيلی از آن ها حتی به خاطر اين سبک بازی های 
به وادی بازی پا گذاشته اند مانند کماندوز يا در حيطه استراتژی 
قرار می گرفتند و يا مانند سايبريا در حوزه ماجراجويانه بودند. البته 
بازی های ماجراجويانه هميشه اشاره و کليکی نبودند اما بازی های 
ماجراجويانه اشاره و کليکی رنگ و بوی خاص خودشان را داشتند. 
به طور کلی گيمرهايی که به ســمت داستان بازی و پيچيدگی 
های خاص آن جذب می شدند و در عين حال هدفشان از بازی 
کامپيوتری عالوه بر سرگرمی محض کمی فسفر سوزاندن هم 
بــود از حل معماهای اين بازی ها لذت می بردند. معماهايی که 
خيلی از آن ها از بازی های دنيای واقعی نشات می گرفتند از حل 
کردن پازل های به هم ريخته گرفته تا حل معادالت رياضی و 
يافتن ســری اعداد و رمزگشايی و... گاهی انجام بازی های اين 
سبک حتی اطالعات عمومی شما را زياد می کرد و کنجکاوی 

شــما را در مورد موضوعی خــاص بر می انگيخت و باعث می 
شــد در مورد آن تحقيق کنيد اما کم کم روند ساخت بازی های 
ماجراجويانه عوض شد، يکی از مهمترين داليلی که باعث اين 
تغيير روند شد پيشرفت فناوری بود. سيستم های پرقدرت جديد 
قادر بودند رندرهای سنگينی انجام دهند و در نتيجه غول های 
بازی سازی هم تمرکز خود را بر روی بازی های سنگين گرافيکی 
گذاشتند. بازی های سبک شــوتر هم که هميشه طرفدارهای 
زيادی داشته اند در اين بين بيش از پيش مورد توجه قرار گرفتند 
و شاهد پيشرفت های چشم گيری در اين زمينه بوده ايم اما آن چه 
تکنولو ژی نمی توانــد در آن تغييری ايجاد کند ايده های ناب و 
متفاوت است، چيزی که بازی های سبک ماجراجويی يا همان 
ادونچر را از ساير ســبک ها جدا می کرد. سال های سال است 
که بازی به ســبک و سياق سايبريا و سری شمشير شکسته و  
بازی های مشابه آن نيامده اســت و سبک ادونچر دستخوش 
 walking dead تغييرات اساسی شــده است. بازی هايی مانند
که خط داســتانی قوی دارند و شما بايد در آن ها تصميم گيری 
کنيد و گاهی هم اندکی ســرعت عمل داشته باشيد جای اين 
سبک را گرفته اند اما آن چه اين بازی ها کم دارند همان معماهای 
منطقی و جالبی اســت که با حل هر کدام حس خوبی به گيمر 

منتقل می شد نه اين که اين بازی ها بازی های خوبی نباشند اما 
واقعا نتوانسته اند جای ادونچرهای قديمی را پر کنند، معماهای 
درون اين بازی ها معموال آن قدر آسان است که اصال معما حساب 
نمی شود و در واقع تنها بخشی از روند داستانی را شکل می دهد. 
اگر سری شمشير شکسته را بازی کرده باشيد به خاطر داريد که 
حل معماهای آن گاهی بســيار پيچيده می شد و مدت ها وقت 
شــما را می گرفت هر چند که گاهی اين معماها خيلی منطقی 
به نظر نمی رسيدند اما در اکثر موارد منطق بسيار زيرکانه ای در 
پشت آن ها نهان بود. سری بازی های شرلوک هولمز هم از آن 
دسته از بازی هايی بودند که اين روند را با شکل خاصی در خود 
گنجانده بودند. متاسفانه اين سبک از بازی ها تقريبا از بين رفته 
    life isيا walking dead و جــای خود را به بازی هايی مانند
strange داده انــد که البته اين ها هم در نوع خود زيبايی های 

خاص خود را دارند. بازی های indie هم کم کم از آن ســبک 
 playdead خاص ادونچر درآمده اند، البته شــاهکارهای گروه
يعنی Limbo و inside را نبايد ناديده گرفت هر چند که در آن ها 
در سبکی خاص خودشان رده بندی می شوند. سوال اينجاست که 
آيا طراحان بازی های کامپيوتری ديگر توانايی و خالقيت طراحی 
معماهايی که ذهن را درگير کنند ندارند؟ يا طرفداران اين سبک 
از بازی ها آن قدر زياد نيستند که ساخت چنين بازی هايی توجيه 
اقتصادی داشته باشد؟ جواب اين سوال کمی پيچيده است و شايد 
هر دو مورد صادق باشد اما چيزی که جالب است اين است که 
بازی های ادونچری که اين روزها توليد می شــود و از معماهای 
نســبتا خوبی هم برخوردار است از نظر گرافيکی بسيار ابتدايی 
هستند و از گرافيک  های پيکسلی بهره می برند به گونه ای که اين 
روزها دوباره اين سبک گرافيکی مد شده و شايد بيش از هر زمان 
ديگری شاهد ظهور بازی های پيکسلی هستيم! هرچند که قطعا 
ساخت اين بازی ها هزينه کمتری در بر دارد اما آيا واقعا می توان 
با اين سبک گرافيکی بازی های خوب ادونچر را احيا کرد؟ اين 

سوالی است که در طول زمان پاسخ آن را خواهيم يافت.


