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معرفیشخصیت

Alyx Vance

برخی از شخصیت های بازی های رایانه ای با این که با آن ها بازی نمی کنید باز هم از خاطر شما 
نمی روند. کسانی که طرفدار بازی های معروف نیمه جان (Half life ) بوده اند حتما Alyx را به 
خاطر می آورند. Alyx دختر جوان آسیایی-آفریقایی است که در دهه سوم زندگی خود به سر 
می برد. ظاهر این کاراکتر از صورت واقعی Jamil Mullen با کمی تغییرات الهام گرفته شده 
 Eli Vance دختر دکتر Alyx .هم صداپیشگی او را بر عهده دارد Merle Dandridge است و
و Azian Vance است. مادر او Azian در حادثه مسای سیاه (آنچه قسمت اول بازی در حول 
آن می چرخید) کشته شده است. در زمانی که فریمن در بلک مسا استخدام شد او فقط یک 
بچه بود. Alyx یک هکر بسیار حرفه ای است و می تواند به سیستم های پیچیده رایانه ای نفوذ 
کند و آن ها را دوباره برنامه نویسی نماید. او هم چنین یک وسیله چند کاره دارد که می تواند به 
عنوان یک تخلیه گر الکتریکی از آن برای عبور از سیستم های امنیتی استفاده کند، در ها را باز 
کند و مسلسل های خودکار را طوری برنامه ریزی کند که به دشمنان شلیک کنند. او در کار با 
اسلحه به خصوص کلتی خودکاری که همیشه با خود حمل می نماید هم تبحر دارد. در برخی 
از بخش های بازی او از شات گان استفاده می کند و حتی به عنوان تک تیر انداز مستقر شده و 
به پشتیبانی می پردازد. عالوه بر همه این ها وی تکنیک های مبارزه تن به تن را هم می داند. 
او یک ورزشکار تمام و عیار است که از موانع بلند می پرد و از ساختمان ها باال می رود. او بسیار 
خوش اخالق است و روحیه مثبت نگری دارد و در سخت ترین شرایط همیشه خوش بینانه به 
جلو می نگرد. در برخی از مواقع هم دچار ترس و وحشت می شود و شخصیت شکننده ای از خود 
نشان می دهد که البته با این که سعی می کند آن ها را برای حفظ شرایط بروز ندهد آن قدر ها 
موفق نیست. او یک فرد تحصیل کرده است و پیشنهاد های بسیار سازنده ای هم در طول بازی 
ارائه می دهد. در حین مبارزه تا حد بسیار زیادی خونسردی خود را حفظ می کند و به خاطر حس 
شوخ طبعی که به خصوص در مورد سکوت همیشگی گوردون دارد شخصیت بسیار محبوبی 
در این سری از بازی هاست و در نیمه جان 2 بیشتر از هر فرد دیگری به داد گوردون می رسد.

الکس ونس

برخی از شخصیت های بازی های رایانه ای با این که با آن ها بازی نمی کنید باز هم از خاطر شما 
نمی روند. کسانی که طرفدار بازی های معروف نیمه جان (Half life ) بوده اند، حتما Alyx را به 
خاطر می آورند. Alyx دختر جوان آسیایی-آفریقایی است که در دهه سوم زندگی خود به سر 
می برد. ظاهر این کاراکتر از صورت واقعی Jamil Mullen با کمی تغییرات الهام گرفته شده 
 Eli Vance دختر دکتر Alyx .هم صداپیشگی او را بر عهده دارد Merle Dandridge است و
و Azian Vance است. مادر او Azian در حادثه مسای سیاه (آنچه قسمت اول بازی در حول 
آن می چرخید) کشته شده است. در زمانی که فریمن در بلک مسا استخدام شد او فقط یک 
بچه بود. Alyx یک هکر بسیار حرفه ای است و می تواند به سیستم های پیچیده رایانه ای نفوذ 
کند و آن ها را دوباره برنامه نویسی نماید. او هم چنین یک وسیله چند کاره دارد که می تواند به 
عنوان یک تخلیه گر الکتریکی از آن برای عبور از سیستم های امنیتی استفاده کند، در ها را باز 
کند و مسلسل های خودکار را طوری برنامه ریزی کند که به دشمنان شلیک کنند. او در کار با 
اسلحه به خصوص کلتی خودکاری که همیشه با خود حمل می نماید هم تبحر دارد. در برخی 
از بخش های بازی او از شات گان استفاده می کند و حتی به عنوان تک تیر انداز مستقر شده و 
به پشتیبانی می پردازد. عالوه بر همه این ها وی تکنیک های مبارزه تن به تن را هم می داند. 
او یک ورزشکار تمام  عیار است که از موانع بلند می پرد و از ساختمان ها باال می رود. او بسیار 
خوش اخالق است و روحیه مثبت نگری دارد و در سخت ترین شرایط همیشه خوش بینانه به 
جلو می نگرد. در برخی از مواقع هم دچار ترس و وحشت می شود و شخصیت شکننده ای از خود 
نشان می دهد که البته با این که سعی می کند آن ها را برای حفظ شرایط بروز ندهد آن قدر ها 
موفق نیست. او یک فرد تحصیل کرده است و پیشنهاد های بسیار سازنده ای هم در طول بازی 
ارائه می دهد. در حین مبارزه تا حد بسیار زیادی خونسردی خود را حفظ می کند و به خاطر حس 
شوخ طبعی که به خصوص در مورد سکوت همیشگی گوردون دارد شخصیت بسیار محبوبی 
در این سری از بازی هاست و در نیمه جان 2 بیشتر از هر فرد دیگری به داد گوردون می رسد.

بازیکوچک

FEZ، نمونه یک ایده خالقانه

از شـماره پیش تصمیم گرفته ایم بازی های کوچک سـاخته شـده توسـط اسـتودیو های 
مسـتقل بازی سـازی را در اینجـا معرفی کنیم. ایـن هفته هم می خواهیم بازی مسـتقلی 
که سـاخت آن پنج سـال بـه طول انجامید را معرفی کنیم! بله درسـت اسـت پنج سـال! 
و در عیـن حـال ایـن بـازی با فـروش بیـش از یک میلیون نسـخه بـازی بسـیار موفقی 
بـه حسـاب می آیـد. Fez توسـط فـردی بـه نام فیـل فیشـر طراحی شـده اسـت و ایده 
خالقانـه بسـیار زیبایی دارد. شـخصیت بـازی که گومز نـام دارد در یک دنیـای دوبعدی 
زندگـی می کنـد امـا بعـد از یـک انفجـار در می یابد کـه دنیا در واقع سـه بعدی اسـت و 
حـاال مـا با یـک بـازی دو بعدی در فضایی سـه بعـدی مواجه هسـتیم! Fez متشـکل از 
یـک سـری مکعب مسـتطیل های بزرگ اسـت که دنیـای بـازی را تشـکیل می دهند و 
کاراکتر گومز که بسـیار سـاده طراحی شـده همیشـه در یک وجه این سـازه ها قرار دارد 
و بـه ایـن دلیل که شـما همیشـه عمـود بر یک وجه بـه بازی نـگاه می کنیـد در واقع در 
دو بعـد بـازی می کنیـد امـا می توانیـد ایـن مکعب هـا را بچرخانیـد و به بعد دیگـر بازی 
برویـد. چرخانـدن ایـن مکعب ها باعـث کامل شـدن راه هـا و نردبان ها و... می شـود. به 
طـور کلـی fez یـک بـازی معمایی بسـیار جالـب و در نـوع خـود منحصر به فرد اسـت. 
ایـن بـازی ابتدا فقط برای مایکروسـافت و xbox 360 منتشـر شـد اما پـس از پایان قرار 
دارد یـک سـاله انحصـاری با مایکروسـافت نسـخه  دیگر آن بـرای لینوکـس مکینتاش 
و حتـی پلی استیشـن هـم بـه بـازار آمـد. بـا ایـن کـه بـازی باگ هـای زیـادی در ابتدا 
داشـت امـا با اسـتقبال خوبـی مواجه شـد و به نوعی سـمبل برای بازی سـازی مسـتقل 
و مشـکالت آن بدل شـد. مسـتندی با نام «فیلم بازی سـازی مسـتقل» سـاخته شده که 

بـازی Fez و حواشـی آن هـم بخش مهمـی از آن را تشـکیل می دهد.

با چنگ و دندان بازی بسازید!

شاید تا به حال به فکر ساخت یک استودیوی بازی سازی 
افتاده باشید اما احتماال به خاطر هزینه های باال و برخی 
آن  انجام  از  باال  ریسک  درصد  هم چنین  و  محدودیت ها 
منصرف شده باشید. به هر حال ما می خواهیم کمی در مورد 
چالش ها و نحوه شروع کار صحبت کنیم تا شاید اندکی 
ساخت  از  حرف  که  زمانی  باشیم.  کرده  راه کمک  این  در 
بازی های رایانه ای به میان می آید، همیشه هستند عده ای 
توانایی های  از  خارج  و  دسترس  دور از  کامال  را  آن  که 
بشری می بینند! متاسفانه بار ها و بار ها مشاهده کرده ایم 
که حتی دانشجو ها و فارغ التحصیل های رشته های رایانه 
بسیار  فنی  لحاظ  از  را  رایانه ای  بازی  یک  ساخت  هم 
ساخت  که  است  درست  می بینند.  ممکن  غیر  و  پیچیده 
بازی رایانه ای از لحاظ فنی کار آسانی نیست اما حقیقت 
آن است که به خصوص امروزه با وجود ابزار های مختلف 
این کار حداقل از لحاظ فنی بسیار آسان تر شده است. وجود 
توسط  جمله unity که  از  گرافیکی  گوناگون  موتور های 
آن ها بر روی سیستم های خیلی معمولی هم می توان به 
ساخت بازی پرداخت باعث شده اند استودیو های مستقل 
زیادی وارد این وادی بزرگ تجاری شوند و در نوع خود 

موفق هم باشند اما آن چیزی که در دنیای امروزه بسیار 
نمی شود،  هم  رایانه ای  بازی های  مختص  و  است  مهم 
بازاریابی و شناساندن یک بازی است. این که شما مدت ها 
تالش کنید و یک بازی بسازید که در بین میلیون ها بازی 
دیده شود بسیار مهم است. قطعا خود بازی شما می تواند 
با خوب بودن خود این نقش را تا حد زیادی بازی کند اما 
خیلی وقت ها باز هم در بین انبوهی از بازی ها گم می شود 
که  است  دلیل  همین  به  می رود،  یاد ها  از  مدتی  پس از  و 
اهمیت منتشر کننده ها بسیار زیاد است. تا قبل از به وجود 
هیچ وقت   steam مانند بازی  انتشار  سیستم های  آمدن 
بازی ساز های مستقل نتوانسته بودند خودی نشان دهند 
تا حدی که شانه به شانه بازی های بزرگ دنیا به رقابت 
بپردازند و جوایز زیادی هم کسب کنند. متاسفانه در کشور 
ما به دلیل کمبود های قانونی در حوزه حق نشر نمی توان 
چنین سیستمی را ایجاد کرد و به وجود آمدن آن نیاز مند 
است  رایانه ای  بازی های  بنیاد  مانند  نهاد هایی  همکاری 
که متاسفانه اصال آن طور که باید و شاید امکانات را برای 
را  آن  نهایتا  و  نمی کند  فراهم  بازی سازی  عالقه مندان 
به دادن وام و معرفی بازی ها در سایتی که اصال در خور 

صنعت بازی سازی نیست و چند سمینار و... که آن هم برای 
به  است.  کرده  محدود  است،  دسترس  قابل  خاصی  عده  
هر حال اگر می خواهید به بازی سازی روی بیاورید بهتر 
است خودتان دست به کارشوید و به فکر اسپانسر یا پابلیشر 
باشید. بهترین کار برای شروع این است که بخشی از بازی 
که  باشد  کنید.یادتان  دمو  را  آن  اصطالح  به  و  بسازید  را 
دیده شدن حتی بخش بسیار کوچکی از بازی که به مرحله 
اجرایی رسیده تاثیر بسیار زیادی دارد چرا که هرچقدر هم 
شما چشم انداز بازی سازی ارائه دهید و در مورد آن چه هنوز 
ساخته نشده توضیح دهید نمی توانید سرمایه گذاری را قانع 
کنید تا در این وادی پر از ریسک سرمایه خود را به بازی 
شما اختصاص دهد. شاید شما توانایی ساخت بازی خود را 
داشته باشید و نیازی هم به سرمایه برای ساخت آن نداشته 
باشید اما مطمئن باشید که برای باال بردن تعداد کاربر ها 
و شناساندن بازی خود به تبلیغات زیادی نیاز دارید و این 
تبلیغات سرمایه می خواهد. بحث دیگر این است که اگر 
می خواهید به طور جدی وارد صنعت بازی سازی شوید باید 
کم کم بخش های مختلف را از هم جدا کنید به عنوان مثال 
در همان اول کار، برنامه نویسی و گرافیک. اگربرنامه نویس 
تجربه  بیایند  کنار  یکدیگر  با  بتوانند  بازی  گرافیست  و 
ساخت بازی بسیار لذت بخش خواهد بود. برای شروع حتی 
الزم نیست به فکر یک دفتر و... باشید. با برنامه ریزی دقیق 
و جلسات هفتگی منظم می توانید برنامه یک بازی ساده 
را بچینید اما همان طور که گفتیم در مورد نحوه پخش آن 
خوب فکر کنید و خالق باشید چرا که ممکن است بعد از 
مد ت ها تالش برای ساخت یک بازی و انتشار آن از عدم 
استقبال دلسرد شوید. یادتان باشد خالقیت حرف اول را 
بزرگ  کمپانی  یک  با  می تواند  خالق  ذهن  یک  می زند. 
بازی سازی هم رقابت کند. پس از ساخت بازی سعی کنید 

تا آن را وارد بازار های جهانی کنید تا بیشتر دیده شوید. 

بعضی بازی ها در سبک خود پیشتاز هستند و طرفدار های 
را  دیگری  باز ی های  نیستند  حاضر  وجه  هیچ  به  آن ها 
جایگزین آن ها نمایند. قطعا زمانی که حرف از بازی های 
ورزشی می شود یاد FIFA و رقیب دیرینه اش PES می افتید. 
آن ها  طرفداران  و  می شوند  روز  به  ساله  هر  بازی  دو  این 
به  می کنند  خریداری  را  جدید  نسخه های  ساله  هر  هم 
طوری که خرید نسخه جدید هر کدام از این بازی ها در 
هزینه های ساالنه طرفدارانشان جایگاه ثابت دارد. خیلی کم 
پیش می آید یک بازی تا این حد ادامه دار شود و نه تنها از 
محبوبیت و موفقیت هایش کاسته نشود بلکه روز به روز این 
محبوبیت افزایش یابد. باید اذعان داشت که از مهم ترین 
دالیل موفقیت هر یک از این دو بازی وجود دیگری است. 
 Konami و EA Games در واقع رقابت بسیار جالب بین
باعث شده هر کدام برای پیشی گرفتن از دیگری برای بهتر 
ساخت  اصوال  دهد.  انجام  زیادی  تالش های  بازی  شدن 
اساسا  که  چرا  است  سختی  بسیار  کار  ورزشی  بازی های 
بازی های ورزشی نمی توانند خیلی بر روی داستان بازی و 
شخصیت پردازی زمان بگذارند و از طرفی نمی شود قوانین 
یک ورزش را به فراخور محدودیت های ساخت بازی تغییر 
داد. از طرفی برخی از ورزش ها دامنه حرکتی چندانی ندارند 
هستند،  متکی  ورزشکاران  تمرین  و  بر تکنیک  بیشتر  و 
ورزش هایی مثل وزنه برداری، دو و شنا از این گونه ورزش ها 
هستند، به همین دلیل ساخت یک بازی خوب در این سبک 
بسیار چالش برانگیز است اما خب قطعا طرفداران فوتبال در 
سراسر دنیا آن قدر زیاد هستند که ارزش این چالش را داشته 
باشد. بار اصلی یک بازی وررزشی را گیم پای خوب و بعد از 
آن گرافیک خوب است که به دوش می کشند. با توجه به 
این که فوتبال یک بازی گروهی است کنترل بازیکنان و 
الگوریتمی که برای قراردادن بازیکنان در موقعیت مناسب 
استفاده می شود بسیار مهم است در غیر این صورت همه 
بازیکنان همیشه به سمت توپ می روند که به هیچ وجه 
حس واقعی فوتبال را ندارد. بحث دیگر زمان بازی است. 
فوتبال دو نیمه 45 دقیقه ای دارد و قطعا به عنوان یک گیمر 
کسی حاضر نمی شود تا برای پایان هر بازی 90 دقیقه کامل 

صبر کند، با توجه به این موضوع، قطعا زمان باید سریع تر در 
بازی بگذرد و سرعت بازی هم کمی با دنیای واقعی متفاوت 
باشد، در عین حال بازی نباید شکل تکرار به خود بگیرد و 
همواره جذابیت خود را داشته باشد، اتفاقات غیر منتظره در 
آن روی دهد، بازیکنان مصدوم شوند، خسته شوند، خطا 
کنند و کارت بگیرند و... تازه این ها فاکتورهای خود بازی 
هستند. عوامل محیطی از جمله تماشاگران و استادیوم و 
وضعیت آب و هوا و حواشی مانند خوشحالی های بعد از گل 
و... همه و همه جزئی از فوتبال هستند که اگر حذف شوند از 
جذابیت آن کاسته می شود. زمانی که به این فاکتور ها نگاه 
می کنیم می بینیم که به واقع ساخت یک بازی فوتبالی بسیار 
چالش انگیزتر از بازی های شوتر اول شخص و اتومبیلرانی 
و... است به همین دلیل هم است که کمتر استودیو سراغ این 
بازی ها می رود اما بگذارید کمی در مورد آخرین نسخه های 
 2017  PES و   2017  FIFA یعنی  معروف  بازی  دو  این 
بگوییم. فیفا امسال در موتور گرافیکی خود انقالب کرده و 
 Ignite به جای frostbite از موتور گرافیکی جدیدی به نام
استفاده می کند، frostbite موتور گرافیکی بازی هایی مثل 
Battlefield و mirrors edge است. در بسیاری از موارد 

تغییرات گرافیکی بسیار ناچیز است اما در زمینه نور پردازی 

استادیوم تغییرات بسیار عمده و واضح است و نور ها بسیار 
زیبا و طبیعی به نظر می رسند. کارایی برخی از بازیکنان 
معروف هم مورد بررسی قرار گرفته تا عملکرد طبیعی تری 
داشته باشند. PES هم در سال 2016 موتور گرافیکی خود 
را به FOX تغییر داد که تحول بزرگی به خصوص در ظاهر 
بازیکنان و طبیعی تر شدن آن ها داشت و در نسخه 2017 
این تغییرات به همراه افکت های نوری و باالبردن کیفیت 
گرافیکی استادیوم ها به خوبی دیده می شود اما هم چنان در 
نور پردازی نسبت به فیفا ضعیف تر است. در زمینه مجوز ها 
هم با توجه به این که فیفا بازی رسمی فدراسیون فوتبال 
است و قدمت بیشتری هم دارد و با این که برخی از مجوز ها 
که مهم ترین آن ها لیگ برزیل بود را هم از دست داد هنوز 
نسبت به PES وضعیت بهتری دارد هر چند که کونامی در 
این زمینه نسبت به فیفا پیشرفت داشته و به مجوز های خود 
اضافه کرده است اما همانطور که گفتیم فیفا هم چنان در این 
زمینه موفق تر است. در حالت آنالین هم فیفا نشان داده که 
بهینه تر از PES عمل می کند و بازی ها کمتر لگ دارند اما در 
زمینه گیم پلی که شاید از همه چیز مهم تر باشد اگر بخواهیم 
بدون تعصب نگاه کنیم این PES است که هم چنان بهتر از 

فیفا ظاهر می شود. 
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